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Predmluwa.

Wácslaw Bežan, byw sprán cem archi^1l Te-
boského za asu pana Petra Woka, posledního wládae
domu Rosenberského, a za pana Jiího ze Swamberka,
rodu tohoto ddice, patí mezi nejznamenitjší starší

djepisce wlasti naší. Wlastnost, kterau nade wšecky
jiné historiky eské 16 a 17 století wyniká, jest swé-
domitost badání jeho. Xebo kdežto jiní toho wku spi-

sowatelé, jako ku p. Hájek, pi starších djích spo-

kojowali se zpráwami ledajak snesenými, prawdiwé a

smyšlené wci na jednu hromadu skládajíce, jiní pak,

wýtenjší , hlawn zanášeli se dji swého wku,
jichž sami bu byli úastni bu dobe swdomi (ku

p. Bartoš Písa, Sixt z Ottersdorfu): Wácslaw Bežan
newzaw sob na práci, nežli se dobe mohl býti, wá-
žil zpráwy o starších i nowjších událostech naskrze

jen z listin a jiných písemných hodnowruých pamtí,
hlawn ze sweného sob archivu Teboského. Díla

jeho, jicliž aejwtší díl nyní ztracen jest, byly nejwíce

rodopisy rozliných panských rodin eských, nejped-
njší z nich obšírná historie domu Rosenberského od

prwního poátku toho rodu až do jeho wymení panem
Petrem Wokem 1611, do které, jakž sám prawí, origi-

nály, z nichž erpal, dílem od slowa k slowu pepison al.

S historií tauto až do smrti pana Petra Kulhawého,
ili do r. 1545, hotow byl léta 1609, kteréhožto roku

sepsal kratší historii rodu Rosenberského pod názwem:
,«Rosenberské kroniky krátký a summowní wýtah," nej-



wíce k wuli stromu téhož rodu, který byl zhotowil,

jemuž dílko ono slaužiti mlo za wyswtlení. Krátký
tento pehled historie Rosenberské, obsahující wjHali

z obšírného onoho díla až do r. J545 a kratiké nawr-
ženíko, jak on to jmenuje, o pozdjších asích, o kte-

rých obšírn neml ješt sepsáno, až do poslednjších

let pana Petra Woka, wytištno jest w asopisu Musej-

ním r. i 828 (we Swazku 4. str. 39—88) dle pwodního
rukopisu spisowatelowa, zachowaného w archivu zá-

meckém w Jindrichow Hradci. Obšírnjší jeho historie

Rosenberské zachowalo se nkolik SAvazk konceptu

w archivu Teboském, a mimo to žiwot pana Wiléma
z Rosenberka w rukopise universitní bibliothéky Pražské,

dle nhož spsobeno jest toto wydání. Z okolnosti, že

tento Ziwot, aneb jak spisowatel sám jej nazývvá, „Pa-

desátní letopis," není dílo samostatné, nýbrž ást onoho

díla daleko rozsáhlejšího, nyní z Avtšího dílu ztrace-

ného, wyložiti jest sob nkterá místa w knize, kde spi-

sowatel na wypraAvowání pedcházející aneb teprwé pi-
jíti mající se odA\ oláwá, ježto w knize samé se nenachází.

Pan Wilém z Rosenberka byl synovvec swrchu e-
eného pana Petra Kulhawého, po jehož smrti stal se

domu Rosenberského wládaem. Pistaupil tedy Bežan
ke spisowání tohoto Ziwota jeho teprw po sepsání onoho

krátkého wýtahu (dokoneného 1609, 20 Prosince),

a sic, jak widti jest z poznamenání pi zaátku knihy

samé, roku 1610. Pi zaátku roku 1611 hotow byl

až do konce roku 1569, kteraužto prwní ást žiwoto-

pisu od 3 Února až do 8 Bezna 1611 na isto pe-
psal pro pana Petra Woka, bratra pán Wilémowa (wiz

str. 176), kterýž ji sob brzy ped smrtí ješt peetl
(wiz str. 304). Se sepsáním ostatní ásti hotow byl

13 crwence 1611, též ješt za žiwobytí pana Petra

Woka; pepsání wšak dokonal již po smrti jeho, totiž

dne 11 Ledna 1612 za pana Jana Jiího, wládae domu
Swamberského.

O žMotu spisoAvatele samého žádná zpráwa ne-

zachoAvaIa.se krom udání lialbina av Bohemia docta (avíz

Ave Av vdáni líiigaroAv Pars II. p. 258), kdež praAví,



že cestowaw nékdy Teboni, slyšel od starycli lidí,

kteí jej byli ješté znali, že pro néjakau winii, které

se dopustil, (a, sice nejspíše prý, že udlal falešné listy

pro rod íSwaniberský, jakoby jemu ze snilauwy piná-

leželo práwo ddictwíj, propadl hrdlo, ale prý jemu

milost uinna pod tau \^'ýminkau, že jakožto wšecky

píbhy a tajnosti rodu Rosenberského zewrub znající,

uwázati se musil we srownání ohromného archivu Te-
boského a sepsání historie pán Rosenberských. Kolík

pi tomto udání prawdy jest, aneb co smyšleno, nelze

dobe sauditi, zwláš pouwadž widti není jak sob
to Ralbin sám pedstawowal, kdy byl Ríezan odsauzen

aneb milost jemu uinna, zdali za wládastwí pana

Petra Woka ili kdy pozdji, a od koho? Xa žádný

spsob nemohl býti zhotowitelem khvých list o práw
pán Svvamberk; neb toto práwo bylo skuten uznáno,

a páni JŠwamberkowé i za žiwobytí Petra Woka k nmu
se hlásili, i po jeho smrti skuten nastaupili w n.

Z ostatních díl Rezanowých zachowán jest ješt

žiwotopis pana Bohuslawa ze Swamberka a historie domu
Šternberského. Registík wšech listin archivu Rosen-

berského na Teboní od nho hned r. 1597 složený na-

lézá se w knížecím Lobkowickém archívu w Raudnici.

W idtí z toho, že owšem již néjakau adu let pedtím
musil býti pí archíváském úad swém w Teboní. Roku
1580 zdržowal se, jak zmínku iní w žiwot pana Wí-
léma (str. 246), nkde nedaleko Kosmonos; newyswítá

zdali tam byl stálý jeho byt* ilí jen krátké zdržení.

Ib^



In nomine Christi aggressus sum historiam illustris principis

domini, domini Guilielmi Ursini Rosenbergiaci Anno Domini 1610 in

inclylo castro Tebona.

W. Bezao.



Padesátní letopis

to jest:

poznamenání nkterých wecí pamti hodných pana

Ifiléma z Roseiiberka,
7,a padesáte a sedm let zbhlých, poítajíce od asu narození téhož pána

až do léta Kristowa 1592.

iTlaje o tom slawném a dobe zaslaužilém k wlasti

swé i wší swaté íši wjsoce urozeném pánu, panu Wilé-

mowi z Rosenberka Annales aneb letopis z list a pamtí

hodnowrných poádné wytáhnauti, nejprwé jednobo kaž-

dého dítte pán Jostowa z Rosenberka as narození s kra-

tikau historií položím.

Pan JcU Jeho Mt s prvvní manželkau j)aní Bchiinkau

z Starkenherka zploditi ráil dceru pannu Annu, prwní dít,

jenž. narodila se léta p. 1530 dne 26 Januarii, jíž kmotrau

býti ráila králowna Anna, ddika eská, manželka krále

Ferdinanda. O túž pannu šlechtinu z Rosenberka skrze

pímluwu krále Ferdinanda urozený pán, pan Jan z Wol-

kenšteinu, dwoenín a šenk králowský, aby mu k stawu

swatého manželstwí dána byla, pi panu strýci jejím, panu

Petrowi z Rosenberka, jednal 1. p. 1544. Ale z jakýeb

píin nm pipowdína nebyla, nenacházím. Ta potom od

pán poruník k stawu swatého manželstwí zasnaubena

a dodána byla panu Joachimowi z Hradce, jakož o tom pi

historii pán poruník obšírnji doloží se. A ponwadž

nejstarší mezi sirotky Rosenbersk)'mi byla, za tau píinau

pan manžel její prawil se jmíti práwo ku poruenstwí

jiných dtí i wsech panstwí Rosenberských na míst jejím,

oež potom ubrmanskau wýpowdí s jistým dowolením

W lí:ezan. 1



královNským porownáni takto: Aby páni porutiici Ro-

senberští nad wno její již zaplacené tymi tisici kopami

mis. za tu sprawedlnost jesté 5000 kop položíce, je spo-

kojili. Dále o též paní pi historii neb genealogii pán
Hradeckých najde se.

Rodina Její Mti paní Anny z Bcgcnclcrfn, druhé man-

želky pana Jošta z Rosenberka

:

1. Pnvní dít Ferdinand JFok, narodil se 1. p. 1531

we twTtek po sw. Jií ráno po tetí hodin nmecké
w jedné twrti hodiny na znamení wáhy. Král Ferdinand

ráil mu kmotrem hyti. Ten zase umel, nedokaw roku,

na sw. Joachima, jinak 9 Decembris, a w kl-štee Wvse-

brodském pochowán.

2, Alzbita, narozena 1. p. 1532 w autery pede wšemi

swatymi, jinak 30 Octobris, pi sedmé hodin w noci na

znamení kozorožce. Paní mát, bywsi u pana otce w Ra-

kausích w Egenburku, tam wvležela. Stará paní N. z Pu-

cheimu z Rapsu byla jí kmotrau. L. p. 1552 skrze biskupa

Passowského jednal o ni, abv mu k manželstwí dána bvla,

hrab N. vom Hag, který prwé jml markrabinu z Baden.

Ale kdvž pátelé, zwlášt pan wláda, radji chtl ji w zemi

osaditi, a že pedkowé páni z Rosenberka neádi swých

dcer wen z králowstwí wydáwali, jemu odpowd dána, dále

o ni nejednal. Proež ona zstawši w zemi, 1. p. 1554

w nedli masopustní wdána za pana Jindicha neb Hen-

dricha stai'šího z Swamberka. Pínos byl na Zwíkow tepru'

w sobotu po božím wstaupení, kteréhož dne JMt pan

wláda do ^Vodíian jew, pi JMti pan Joachim z Hradce,

pan Ondej Ungnad a nkteí stawu rytíského z Krum-

lowa, se dwma sty tyryceti jedním konm, se wyprawiti

ráil. W nedli na Písku pibvlo panstwa : pan Heralt Kawka

z ían s jedenácti komi, pan Wácslaw Swihowský se

tymi, pan Betislaw Swihowský se tymi, pan Wácslaw

Leskowec s sedmi, pan Wlachvn Leskowec též s sedmi

koimii i jiní stawu rytíského, tak že wší jízdy na Písku

sjelo se s tím pínosem ti sta a tvi koní. Pan Henrich

pedepsaný žiwot svvj dokonal na Zwíkow dne 18 Ledna

jinak w pondlí ped sw. Fabiánem a Šebestianem 1. p. 1574,

mezi jcdenáclau a dwanáclau hodinau na eském orloji



u pítomnosti paní manželky swé a pana Petra Woka z Ro-

senberka^ pana šwakra swélio. Pochowán w sklípku Be-

chynském. Paní Alžbta nedlauho po pánu wdowila, um-

ewši 5 dne msíce Februarii 1. p. 1576 na Zwíkowe, a

w nedli dne 19 Febr. poliieb jí od pana Petra Woka a

paní Anny Hradecké A\Tkonán. Leží tlo její podlé ne-

božtíka pana manžela w kostele Bechynském w sklíj)ku,

3. Oldich, narozen 1. p. 1534 w auterý dne I I Febr.

aneb den památný Desideria po jedné hodin z pl noci

na zámku Krumlowé. Na kmotrowstwi král ímský, uher-

ský a eský se paní manželkau swau králownau Annau od

pana wládae dožádáni, témuž dítti wrukojemstwí pri krtu

swatém dožádati se ráiwše, na swém míst oswíceného

knížete Arnošta neb Ernsta, biskupa Passowského, posta-

witi ráili. A w roce 1535 zase umel w druh nedli

w post. Též w kláštee Wyšebrodském pohben.

4. JViUm, narozen 1. p. 1535 dne 10 msíce Bezna,

w twTtú hodinu ped polednem, jakož paní mát pozna-

menala i kanclé Albin, na znamení blíženc na zámku Si-

cendorfu w Rakausích. Jemuž kmotrem byl a jej pi swatém

ktu držel pan Jan Hofman, swobodny' pán z Grunpuchlu a

z Strocha. O jehož žiwotu ihned po paních porunících

poádn položí se.

5. Páté dít Bchunka, narozena na Krumlow 1. p. 1536

dne 17 msíce Bezna mezi šestau a sedmau hodinau ped
polednem na znamení wodnáe. Jeden pán morawský N.

z Mezíe o ni poal státi, aby mu k stawu swatého man-

želstwi dána byla ; ale díw než k tonui pišlo, umel 1. p.

1551, a tak táž panna Bohunka jinak Wendelina 1. p. 1554

od swého pana bratra pana Wilíma, jakožto wládae domuRo-
senberského, zamluwena bywši k stawu swatého manželstwí

panu Janowi mladšímu purkrabí Pražskému i dodána potom.

Weselí swatební i složení manželské wykonalo se na Krum-

low eském w nedli ped sw. Fabiánem a Sebestianem

1. p. 1556. A ta swatba determinowána byla 1. p. 1555

k wykonání, wšak z jistých píin od toho asu až do

roka plného odložena.

O témž weselí a pínosu paní Bohunky paní máti

takto poznamenati ráila

:

1*



Dne 19 Januarii nejwyssí purkrab Pan Jan Popel

s pátely swými piijel na Krumlow mezi dwma a temi

hodinami, a u weer \^ykonaly se oddawky i složení.

21. Pán z Pernšteina odjel.

22. Pan Zachariáš z Hradce odjel. Také toho dne

pan ženich s pátely swýiiii odjel, a pínos se konal k Pra-

chaticm, a wšickni hosti se rozjeli krom pana .loachima

z Hradce a" pani manželky jeho, pana Bartolomje z Swam-

berka a jeho paní, pana Joachima Šlika, pana Ondeje

Une^nada, pána z Waldsteina, pana Jiíka Ernreicha z Fio-

gendorfa, pana Wíta Albrechta z Pucheimu ; li jeli se paní

nevvstau. Forirowé pedesláni pan Humpolec a Jan erný
z Winoe.

23. Z Prachatic na Winterberk jeto.

24. Do Sušice.

25. Odtud do Klatow. Tu piipojiwše se nkteí páni

a z rvtístwa jeli s nimi až na Tavn. Tu pan wláda se

panem Petrem Wokem, bratrem swým, a s nemalým potem
panstwa a rytístwa, jmwše koní okolo 390, w Klato-

wech w sobotu den památný sw. Pawia na wíru obrácení

noclehowali.

26. Do Teyna Horšowa paní newsla pinesena; a

tu pan ženich s pátely swými proti paní newst wyjcl

poctiw, a toho dne swatební weselí konal pan purkrab

nejwyšsí, wdáwaw dceru swau N. za pana Zbyka Berku.

Do tetího dne hodowáno i w luumrajích kratochwil i jinak

prowozowána.

29. Pan Joachim z Hradce a páni bratí z Rosen-

berka z Teyna odjeli na Zwikow, pak na Zelcnau horu,

pak k domowí, a paní máti ráila jeti na Bor ku panu

Bartolomjowi z Šwamberka.

31 Januarii odtud zase na Tcynec pijewši, k Klato-

wni, Horažowicum, Prachaticúm až na Krumlow šastn

pijela. Pan Henrich z Šwamberka se paní swau na té

cest paní starau wšudy prowázew, až w Prachaticích odjel,

obrátiw se k Bechyni a odtud na Zwíkow.

Na míst JiMKé krále JMaximiliana byl wyslán na to

weselí paní purkrabowé pan Wratislaw / Pernšteina.



Táž paní purkrabowá inoj-ní bolestí postelenu žiwot

dokonala I. p. íbhl dne Í6 niesíce Listopadu w autcrý

na stedu \ve 12 hodin w noci na Krumio\vi\ a ku po-

liíbu odtud wezena na Teyn Iloršow, kdež tlo její od-

poíwá. Pan purkrab nej^vl,'sší welnii srdnat žalostil pro

smrt její, protože s sedmi dítkami malikými, z nichž nej-

starší 12ti let bylo, osiiel, kteréž ona ne jako macecha,

ale jako prawá máti milowala a je opatrowala.

G. Efva, narozena na Krumlow 1. p. 1537 dne 12

msíce Dubna mezi šcstau a sedmau hodinau ped po-

lednem na znamení blíženc.

"Wdawky její prwní:

Skrze pana Joachima z Hradce, nejwyššího kanclée

králowstwí eského, heroickému a slawn wznesenému pánu,

panu IMikolášowi hrabti z Serinu k stawu swatého man-

želstwí, mocnosti dáním od pana wládae témuž panu kan-

cléi zasnaubena, i na Hradci Jindichow jmwši swatební

weselí, za téhož pana hrab wdána.

Wdání jeji podruhé:

L. p. 1578 nejjasnjší knžna, paní, paní Leonora

arciknžna rakauská, knžna Mantuanská a z Monferratu,

skrze posolstwí svvé se wií pilností jednati i'ácila pi pánech

z Rosenberka, aby paní sestra jejich, paní Ewa, pozstalá

wdowa po nkdy panu Mikolášovvi hrabti z Serinu, uro-

zenému pánu, panu Pawlowi hrabti z Gasoldu k stawu swa-

tého manželstwí zamluwcna a dodána byla, a on pan hrab
snažn tolikéž skrze swé wyslané a pátely o to jednal,

tak že Jich Mti páni z Piosenberka, ponwadž wli k tomu

paní sestra jejich dala, jiného za manžela jmíti nechtwši,

16 dne msíce Záí, totiž w autery po powýšení sw. kíže,

panu hrabti laskaw odpowdi dáním zasnaubiti ji a na

jistém konci to manželstwí postawiti ráili. Táž paní Ewa
potom tam w Itálii w mst Mantui žiwot dokonala 1. p.

1591 mense Augusto.

7. Sedmé dít Petr IVok, narozen na zámku Krum
low 1. pT. 1539 prwního dne msíce íjna, jinak Octobris,

ráno k šesté hodin na znamení blíženc. Pan Albrecht

z Gutenšteina kmotrem byw, pi ktu swatém na swjch

rukau pána dižel. Osial po panu otci swém, we trnácti



dnech aneb dwau téhodn hyw stáí. Historii JMti po le-

topisích pán Wilémowýcli s pomocí boží také položiti

nepominu.

O paních porunicich

:

Oznámeno naped, že pan Petr Kulhawý naídil

kšaftem poruníky \v domu Rosenberském dwé hrabat, pana

Albrechta z Gutenšteina a pana Jeronýma Slika z Holeje

hrabe z Passauna a z Lokte, a tetího pana Oldicha Ho-

hckého z Šternberka, a ten kšaft pán nebožtík swil
Wáclawowi Albinowi z Helfenburka, kancléi swému, a po

smrti pán Petr Dúdlebsky, regent wšech panstwí, pánm
poruníkm Jich Mli, aby se ráili na Krumlow k petení
téhož kšaftu sjeti, dopisowal. Kdež pak pan hrab z Gu-
tenšteina a pan Holický na Krumlow pijeli, chtwše do

kšaftU' nahlédnauti, aby se wdli podlé téhož kšaftu kterak

dále zachowati ; k emuž i purkrabovvé a auedníci z záni-

kw i poslowé z mst sjeli se, aby podlé náležitosti a po-

kudžby kšaft w sob \'n,TOowal , ku pánm poruníkm
Jich Mti zachowali se a povvinnost uinili. Ale ponwadž
pan Slik pro kiátkost asu a dalekost cesty k tomu publi-

kowání kšaílu píjezdem swym dostaiti nemohl a nepi-

jel, týž kšaft skrze kanclée Rosenberského Albina nic-

mén týmž pánm poruníkm dwma pednesen a uká-

zán; kteí pijawše a otewewše, díl toliko téhož poízení

wbec peísti dali, aby auedníci na panstwí pán mla-

dých Rosenberských i poddaní wdli se kým sprawowati,

a k komu w potebách swých utíkali. !Xež další a plné pu-

blikowání téhož kšaftu poodloženo do píjezdu tetího

pana poruníka. .\ ponwadž mnohé ei mezi lidmi wbec
procházely, jakoby nkdo nco na škodu mladých pán
ped se bráti chtl k zrušení kšaftu nebožtíka pána, chtje

poruenstwí na sebe wztáhnauti, i také pro jiné dležité

pán z Rosenberka poteby, a zwlášt což se majestátw

probodených panem Petrem starším na klášter Korunu
dotýkalo, aby o to právvo sirotci pipraweni nebyli, ne-

prodlen pán z Gutenšteina a pán Holický d* Wídn
k králi Fcrdinandowi JMti jeli, aby ty obmysly hdské ped-
jíti mohli. A pijcwše do \\ ídn, králi JMti o kšaftu ne-

božtíka pana Peira z Rosenberka oznámili, ponížen pro-



siwie, aby JMt nad tmi sirolkv niladýiui /. Kosenberka,

tudíž nad nimi poruníky, milostiwau ochránliwaii ruku

držeti ráil, pitom žádawie, aby ta dwa luajestátv zkasi-

rowaná, jenž se na mužsky kmen Kosenberský wztalio-

wala, w píin zboží kláštera Korunského zase obno-

weni a potwrzeni byli. Kdež JKMt jako pán sprawedliwý

ráil se milostiw ku pánm poruníkdm nakloniti, a to

za odpowéd dáti : Pedkem že JKMt jakožto nejwyšší po-

runík wšech sirotkuw a wdow w králowstwí eském, ráí

tak uiniti a nad týmiž sirotky, pány mladými z Rosen-

berka, i nad pány poruníky swau milostiwú, ochránliwú

králowskú ruku držeti; jakož pak ráil pánm poruní-

kni na to poselací list wydati. Než co se dotýkalo list

probodených, do píjezdu swého do králowstwí eského

odložiti ráil.

Páni poruníci starawše se o dobré sirotkuw nepo-

míjeli i pana biskupa Passowského, jako pítele a strýce

jejich, žádati, aby jich radau i pomocí pi JMKé neopau-

šti, kterýž w jistot oprawdow a wrn jich se ujímal, a

k jejich dobrému w jednání pi králi nápomocen byl.

Wjétsk páii 1546.

We twrtek po památce sw. Pawla na wiru obracení i''4fi.

teprw a prwé nic, páni poruníci wšickni ti na Krumlow

sjeli se, a tu ped nimi kšaft skrze kanclée publikowán.

A ponwadž ten kšaft w sob obsahowal, aby páni po-

runíci w zámky a panstwí prwé se neuwazowali, úedníci

jim jich nepostupowali, ažbv nejprwé wšechny swrchky, pe-

níze, klenoty sinventowány a speetny byli ; i podlé téhož

poízení páni poruníci tak zachowali se, a dwojnásobní

inventáe neb registra sepsati i speetiti daly; a po wyko-

nání toho hned úedníci a purkrabowé domu Rosenber-

ského pánm poruníkum wšechnm tem spolen a ne-

rozdíln powinnost uinili, a wrnost zachowati, jako na

dobré a ctné lidi záleží, slíbili. Dále, ponwadž pán nebož-

tík w kšaftu dostawil, aby páni poruníci strýce a strýn

jeho, dítky dobré pamti pana Jošta, bratra pán, chowáním

opalrowoli poctiw, jak by na n náleželo, budto na zboží



jejich, aneb kdeby se jím nejlépe widélo; a ponéwadz

dítkám, a zwlášt dcerám, nejlépe a nejužitenji jest, aby

pi maten chowány byly, a když jest za žiwnosti swé se

paní matkau jejich paní Annau Rosenberskau z Rogendorfu

natom pán nebožtík srownal se, aby paní wli toho jméla

pi dítkách swých bu na Teboni neb na Krumlow z-
stáwati , anobrž ped smrtí swau žádostiw pi paní wy-

hledáwal, aby ncprodléwala k dítkám swým pijeti, jenž

tehdáž paní w Steyru býti ráila; páni poruníci jedno-

sworn za nejlepší uznali, aby paní máti jejich, což miiž

býti nejspíše, na Krumlow pibrati ráila se; jakož hned

páni poruníci po Její Mt poslali, a paní potom w sobotu

po hromnicích, když páni poruníci do Prahy ujeli, na

Krumlow pijela, a hned tu také dti panu Joštowi z Hradce

na Krumlow píiwezeny.

Pi tom sjezdu páni poruníci uwážiJi, aby zbytení

služebníci na Krumlow chowáni nebyli, a tak dali odpu-

štní wšechnm dwoanm. A wšak aby dokonce prázdno

a pusto na Krumlow nebylo, ponwadž paní wdowa Její

Mt a dti tu chowány býti mly, i také pro hosti pátel-

ské, aby jim byl kdo slauže, nkteí služebníci stavvu ry-

tíského zase pijati. A ponwadž páni poruníci za pí-

inau opatrowání statkw swých stále na Krumlow zstá-

wati nemohli, uradiwše se na to, zídili a pidali osoby

k rad panu heitmanowi, aby ne na nm samém táž wšecka

spráwa záležela, nežli aby sob wšickni na míst pánw
poruníkw wrn pomáhali, kdyžby jaká tžká wc, opa-

tení spšného potebující, s kteraužby se do píjezdu pán
odložiti nemohlo, nastala, uradíce se mohli zawíti a k opa-

tení náležitému piwésti; což by pak hlawního a známe*

nitjšího bylo, toho aby bez wdomí a wle pán nekon-

cowali. A k té rad zídili tyto osoby; pana Jana Milbo-

cha, p. Adama Sudka, p. Jindicha Drachowského a p.

•Jindicha Wojíe. Stalo se w sobotu po sw. Pawlu na

wíru obrácení.

Páni poruníci dawše poádn wšecky swrchky, kle-

noty oc. popsali a ty spisy speetili, k dosti uinní dal-

šímu poízení nebožtíka s kšaftem a jedním inventáem ku

Praze zKrumlowa w nedli ped hromnicemi wyjeli. A když



páni poruníci na té cest ku Praze jedauce u pana 01- is4«.

dicha Spant^wského na Zeli noclehem byli, tehdy w au-

terý ráno na hromnicc pede dnem, nežli páni poruníci

wstali, pijeli w poselstwí od pana Joachima z Hradce ku

pánm porunikum s listem wicmi pan Wáclaw Štítný a

pan Ctibor Wrchoticky, a na ten list wricí to poselstwí

konali, požádawše pánw od pána swého, ponwadž ne-

božlik pan Petr z Rosenberka pipowdíti a listem pod

peetí swau pánu jejich, panu Joachimowi zapsati se ráil,

že pannu Annu z Rosenberka, dceru nebožtíka pana Jošta,

bratra swého, kdvž šestnácti let stáí bude, k swatému stawu

manželskému jemu dáti chce; a ponéwadž pann šlechtin

již šestnácte let minulo, že žádá pánw poruníkw, aby

podlé též námluwv pánu z Hradce dána byla, a k dodání

den, kdyby pan .loachim, ženich, se pány a pátely swými

na Krumlow jml se dáti najíti, jmenowán bvl. I ura-

diwše se páni poruníci, tuto odpowd týmž wyslaným

dali : ponéwadž jest ji dobré pamti pan Petr, wláda Ro-

senberský, panu Joachmiowi z Hradce dáti pipowdl,
i také pod peetí swau zapsal se, že oni také od toho

býti nechtjí; a tak k dodání panny Anny šlechtiny

z Rosenberka k stawu manželskému témuž pánu z Hradce

den jmenowali w nedli poslední masopustní, na ten den

we jméno boží aby pan ženich se pánv a pátelv swými

na Krumlow k dokonání toho manželstwí pijeli. Tu odpo-

wd poslowé pán z Hradce wdn pijawše, za to žádali,

aby páni poruníci tím poshowti ráili, ažby oni to mohli

pánu swému oznámiti, za jiné nemajíce, nežli že pán jejich

takowú pátelská odpowd s radostí wdnau pijíti ráí;

emuž od pánuw poruníkw místo dáno, a potom ode

pána z Hradce pišel posel stížn do Prahv za pány po-

runíky s psaním, kteréž w sob obsahowalo dkowání
z tak pátelské odpowdi, a že pan ženich k tomu weselí

swatebnímu chystati se bude, a na Krumlow k tomu asu
pijede. A co se dotýe zwání, aby o to se usnesli, která

strana které by zwáti jmla, aby se nepotkáwali; nežli

w píin pozwání krále J.Mti aby netoliko obojí strana

pozwali, ale i s siranv formule jednostejn se srownali.

W pátek po hromnicich páni poruníci kšaft ne-
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božtika pana Felra z Kosenberka mocným listem králow-

skym ke dskám zemským položiti ráili, a také hned do

desk zemských wepsán, a popis swrchkuw a klenotaw spe-

etený podlé téhož poízeni nebožtíka pána pitom ke

dskám zemským položen, a Jan Prošowský, písa u desk,

z poruení pánw iiedníkw men.ších desk zemských jej

pijal a schowal, i také do register že jest položen, zapsal;

nežli druhý inventá w táž slowa psaný i též peetmi

stwrzený za sebau páni poruníci zanechali.

Pánm poruníkm widélo se i to za potebné, po-

néwadž znamenitá a wehká jednání za píinau wcí domu
Rosenberského sbíhati se musela, ta aby do knih poádné
poznamenána byla, a odtud do jiných trojích knéh pro

jednoho každého porunika slowo od slowa wpisowána

byla, a jedny aby zstáwaly na Krumlow pi kancelái ; a

lo z té píiny, kdyžby z požehnání božího páni mladí

let swvch došli, abv to poznali, že páni poruníci nepo-

míjeli niehož, cožby dobrého, užiteného i poestného

domu Rosenberského býti mohlo, wyhledáwati, i také že

se w tom swém poruenstwí k nim sirotkm wérn a práwé

zachowali. Nýbrž uznali též, aby ješté jiné knihy zízeny •

bvly twery pro kancelá a pány poruníky, do kterýchžby

wšelijací potowé auednití i písaští zapisowáni byli roz-

díln a poádné, a cožkoli penéz hotowých pi kterém

po jeho potu bvlo nalezeno, aby do komory komorního

písae, a odtud do sklepu a truhly, kterážby troje zamení

jméla, schowáno bylo, než klí jeden za každým panem

poruníkem aby zustáwal, a jeden bez druhého k pen-

zm nemohl.

Kdvž ta swatba, jakž nahoe oznámeno, mla konána

býti, k tomu asu pán bh ráil dopustiti na pana ženicha, pana

Joachima z Hradce, že se na oi roznemohl, tak že bezelstn>^

na cestu wvdati se nesml, aby o oi i o zdrawí snad ne-

pišel. Takž w stedu ped nedlí masopustní poslal pan

ženich pana Ctibora Wrchotického, služebníka swého, ku

pánm poruníkm s listem wicím, wýmlusvna se iniu', že

bezelstn nedostatek zdrawí na oích na Krumlow se pány

a pátely pijeti mu zbrauje, s tau žádostí, aby panna

newsta w auierý masopustní od pán poruník a pán
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pátel na Hradec dowezena byla. Na to poselstwí páni ia^«J

poruníci odpowd dali, že jsau té nowiny w prawd ne-

ádi uslyšeli, a že pánu toho srdené nepejí; než aby

jméli pannu newéstu do Hradce dowezti za pánem, že se

jim widi to býti néco neobyejného a w domu Rosen-

berském, abv se takowá wéc kdy zbéhla, neslýchaného

;

a ponéwadž oni toliko poruníci jsau, aby jim to k ni-

emu jinému, že néco nowého zaali, piteno nebylo, což

by se jim k néjakému posmchu potom wztáhnauti mohlo^

a pán z Hradce bezpochyby že by jim toho píti neráil,

a také páni poruníci že oekáwají na Krumlow wyslaného

od JKMti, též pana biskupa Passowského, pánuw hrabat

Šamburských a jiných drahn znamenitých pánw a pátel,

a kdyby tch, odjedauce se pannau newstau, jmli tu ne-

chati, nemohlo by se to dobe trefiti; ale wšak že páni

poruníci jmají ku pánu bohu tu nadji, že pana ženicha

jeho swatá milost do toho asu pozdrawiti ráí, že bude

moci se wyprawiti na Krumlow.

Potom w pátek pán z Hradce poslal opt pana Ctibora

Wrchotického a pana Mikoláše Kunce s psaním, i od paní

Anny Rosenberské z Hradce, že se na swém zdrawí nelepší,

prosíce wždy, abv panna newsta do Hradce donesena byla,

široce tv wci a bezelstnost swú w tch psaních pedstíra-

jíce. I dána odpowd, že se ješt páni a pátelé nesjeli,

a bez radv jejich že se toho pánm poruníkum uiniti

newidí. iNež ponwadž na králowském míst pan Zbynk
Berka z Dube a na Strakonicích k tomu weselí obrán, kterýž

také na dožádání pánuw nazejtíu, t. j. w sobotu, neprodlen

pijel; ihned w nedli páni poruníci se pány pátely hoslmi

radu o to drželi, a na tom se wšickni snesli, ponwadž jest

nedostatek zdrawí pana ženicha w to wkroil, že to mže
býti, aby panna newsta do Hradce donesena, a pánu

z Hradce k stawu manželskému donesena byla, a že se neu-

znáwá, aby to k njaké ujm donm Rosenberskému býti

jmlo; a takž páni Jich Mti wyjeli poctiw z Krutnlowa

s pannau newstau a jiným fraucimorem, okolo 236 koní

jmwše, w pondlí masopustní až na Tebo; a potom

w auterý masopustní podlé žádosti pana ženicha panna

newsta na Hradec donesena.
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Smlauwy swatební mezi pány poruníky s jedné a

panem Joachimem jakožto ženichem s strany druhé staly

se w zámku na Hradci na wehké síni, kdež slowe ped
zlatým pokojem, o wéno panny newésty, jehož vrsdáno od
pán poruníku 4000 kop mis. hotowých; proti tomu
pan ženich panné newést tolikéž a tíetinau wyš nad to

podlé práwa a ádu zem ujistil, a pi tom satku weselí

swatební nákladn se wšemi dostatky uinil.

A a nahoe dotknuto auhrnkem, že páni poruníci

o dobré pán mladých sirotkw jednali, wsak widí mi se

tuto nco i po ástkách k tomu piložiti, že jednali pi
králi o wrchnost a obranu kláštera Borowanského ; o hory,

aby fedrowány bylv olowem bez auíšlaku a mýta na í^runty

Rosenberské; o wynahražení nákladu na jízdný lid pro ta-

žení do Uher proti nepíteli ; o potwrzení práw a wýsad

msta Sobslaw; nebo msto to o swá privilcii^ia staro-

dáwní ped pl tetím stem lety pišlo, co jmli od knížat

a král eských, když od nepátel zlezeno a wypáleno

bylo, jako i jiná nkterá msta w králowstwí eském, proež

pi paních porunících wyhledáwali o stwrzení tch obda-

rovvání, kterých dosáhli od pán z Rosenberka; takž po-

dobn i o Lomnické i jiná msta a msteka na panstwí

pán mladých jednali. ítem w píin newolí a saudních

rozepí starali se, aby bu podlé sprawedlnosti a práwa

zem wyslyšány byly (a proto sob od krále za ti léta, aby

k týmž saudm na swém míst zmocniti mohli, milost zje-

dnali!, aneb aby njakým pátelským bhem o n na míst

postawiti mohli. Nemeškali také od biskupa Passowského

léna na Házle, a což w Rakausích jmli, na míst mladých

pán pijíti.

27 Apr. Její Mt paní wdowa Rosenberská ráila jeli

z Krumlowa ku pánu z Gutenštcina na Zirownici dle pá-

telského pana poruníka a paní jeho nawštíwení.

24 Mai. w pondlí ped sw. Urbanem Její INIt paní wdowa

Rosenberská za pánem z Gutenšteina k .IMKé s strany dtí

swých z Krumlowa do Prahy jeti, a tam za nkterý den

pobýti ráila.

— Julii byl snm držán w Praze pi asu sw. Jakuba,

na nmž pro obhájení zem bern swolena s kopy i)0 G
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denárích; a poní-wadž kurfiiršt saský do zem lužické isjfi

wojensky wpadl, a žeby se njaký lid na pomezí eském
sbírati jnil^ aby to petrženo bylo, proež na snmích
krajskýcb jednáno, kterakby mu odepríno býti mohlo. Za

taii píinau páni poruníci na rozkaz králowský, jenž byl

takowý, aby siawowé králowstwí eského na den sw. Wá-
clawa u mésta Kadan jedenkaždv s lidem swým se strhl,

lid jízdný i pésí z panstwí Rosenberských wybrawše, pana

.Tindiicha Drachowského za polního heitmana nad ním usta-

novili, dawše mu službu na niésíc 35 kop mis. a na tri

kon jako jiným. Jemuž nápomocni byli Jan Pauzar s 1,

Hynek Tuap s 8, pán z Kolowrat se 3, a Michal Din-

doríar z Kaplice se 3 koínni. Platilo se msín na k
po 12 zl. anebo po 9 kopách 3G gr. mis. Mimo to jízdných

])oddaných sirotích wvprawiii 34, a takowúž jim službu

dáwali. Pších bylo pres pl tetího sta, a tm žold šel

msín po 3 kopách, fendrichowi 6 kop, duplžoldnám
tolikéž. Prwní mustrunk partikulární držán w Sobslawi

tu nedli pied sw. Wáclawem, a tu se poalo platiti; a

odtud táhli k Kadani. Druhý mustrunk stal se u Sloka-

beru, a platilo se na pl msíce, ten twrtek po sw. Lu-

káši. Tetí mustrunk byl držán u msta Elsnice (kteréž se

poddalo, tyry míle od Chba), ten twrtek po wšech swa-

tých, a placení šlo na pl msíce. Ctwrtý mustrunk mustro-

wán w mst Elznici w sobotu po sw. Alžbt; též pla-

ceno na pl msíce jízdným i pším. Pátý mustrunk tudíž

w témž mst wykonán ten pátek po sw. Ondeji, a do-

placeno za pl msíce na tetí msíc wšechnm. Rotmistr

w tom tažení byl Jiík GroíT, colmistr Jan Ploskowský. A
tak toho roku to tažení s nemalým nákladem wykonalo se.

Nadto bywši weejnost proti nepíteli Turku, král

Ferdinand wyhledáwal pi porucnících domu Rosenber-

ského zápjku k tomu tažení proti nepíteli Turku šesti

kus stelby polní weliké s kiilemi a jinými potebami, a

k tomu šedesáti centné prachu. Na žádost králowskú

na míst jiných poruník pán z Gutenšteina králi odpo-

wd dal: co se stelby dotýe, ta že w zbytku w domu
Rosenberském není, nebo prwé nkterými kusy krále fe-

drowali ; nicmén dwma kusy a kulemi železnými, co
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bude moci bvti, že krále opatiti chce. Nadto budeli král

potebowati kus ješt dwau s kulemi kamennými, že za-

pjí; než co se prachu dotyce, tím že krále založiti ne-

mže, že nedostatek jest, a prwé do 30 centné ho k ta-

žením pedešlým wydáno. 2. Že práchowny zapálením

škodu na ném a sanytru wzali. Stala se wýmluwa listowní

w pondlí ped powýšením sw. kíže. Dále páni poruníci

na žádost králowskú powoiení dali, že lid z panstwí si-

rotk Rosenberských do Uher wvprawený ješt po sw.

Martin jeden msíc pi nejwyšším heitmanu Sebestianowi

z Weitmle a na Chomútow na poli zanechali, a jemu za-

platiti dali; a netoliko lo initi, ale i do wojska císa-

ského, kteréž w Rakausích leželo, mauky i jiné spíže dodá-

wati poruili.

We twrtek ped sw. Remigiem Mauric a Augustus

bratí j saská knížata, do Prahy pijeli w malém potu. Král

i s arciknížetem Ferdinandem proti nim wyjewše, chybiti

jich ráili, tak že knížata prwé do hospody pijeli. Nic-

mén král k nim do hospody pijeli, jich piwítati i k weei
nahoru wzíti ráil. iNedlauho se w Praze zdržowawše, odjeli.

liéta pán 1547.

A toho roku nejwtší zaneprázdnní bylo pro kur-

íiršta saského, wšak nejprwé widí mi se poznamenati i jinší

nkteré pamti hodné wci w domu stalé, a potom o tom

tažení proti kurfirštu poádn w krátkosti položiti.

Ped sw. ehoem Prachatití podwolili se dáwati

pánm z Rosenberka mladým, aby w žiwnosti sladownické

pekážky nejmli, po dwú groších miš. s wrtele, a tak

i jiná msteka. Husinec, Záblatí a Wolary k tomu pi-

staupili, a posudní dáwali s dowolením pán poruník,
na ten spsob, kdyby w té smlauw oni státi nechtli, aby

wli jmli dáti rok naped wdti, a páni tolikéž; nebo

již tehdáž páni a rytístwo w Cechách sladownických ob-

chod ujímali se.

W nedli po božím wstaupení paní Její Mt wdowa
Rosenberská z Rogendorfu ráila jeti z Krumlowa do Hradce

dle nawštíwení pátel pána Hradeckého a paní dcery swé*
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inanželkv pán. Bylo panských jízdných 1 koní, pán isir,

Wojírowi 2, pana Adama Sudka 2, pana Jana Kolchrei-

tera 3, wozníku paní JlMli 6, a lak bylo wšech koní 20.

Táž paní pedepsaná též w sobotu ped sw. pannau Mar-

kvtau jela do Hradce. Byla pii Její Mti jedna Petinga-

rin N. w fraucimoru, znamenitá zpwakyn.
Ped sw. Wawincem pan Hanuš Hofman, dobrý

pítel pán mladých Rosenberských, pijel na Krumlow

schwaln, chtw se se pánem z Gutenšteina, panem po-

runíkem, shledati a o dobré sirotí promluwiti. Pána

nenašed, nedlauho se lu zdržowal. Ten pi králi Ferdi-

nandowi o wci sirotkm potebné podlé píležitosti asu

jednati oprawdow nepomíjel; nebo králi píjemný byl.

S týmž panem Hofmanem paní wdowa Rosenberská, paní

Joštowá, w pondlí ped sw. Wawincem se 12 koíími

ráila jeli do Šteyru, pijewši tam we stedu den sw.

Wawince,

W auterý u wigilii sw. Matauše pán z Gutenšteina

wyjel z Krumlowa ku Praze.

W stedu na sw. Matauše paní opt ráila jeti do

Šteyru ku panu Hofmanowi na weselí swatební, když dceru

wdáwal se dewíti koíími; a pobywši w Šteyru tinácte dní,

potom k domowí zase obrálila se.

W sobotu po sw. Woršile pán z Gutenšteina jel z Krum-

lowa do Wodíian na swatbu panu Zigmundowi Malowci na Li-

bjicíchj s newslau pannau Annau, dcerau pana Wáclawa Me-

telského i se swýrai pány a pátely w padesáti we tech koních.

Pi památce swaté panny Kateiny páni poruníci sjeli

se wšickni na Krumlow, jednawše s pilností o dobré si-

rotí, abv wšeckno mírn, poestn a náležit šlo. Proež

ráili jistý ád a zízení, kterak by se auedníci a písaowé

po panstwích i také poddaní chowati jmli, w spis uwésti,

a w eském i nmeckém jazyku wydati.

Jakož nkdv Budjowští zjednali sob patent pro ob-

hajowání silnic od pán z Rosenberka, o emž nahoe pi

historii pana Jana Pokojného oznámeno, takž také za pana

poruníka o to stáli, aby jim wvdán byl; kterýž na žádost

jejich w tuto formuli jim w vdáti poruili:

Albrecht lirab z Gutenšteina a na Zirownici oc.
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1640 Jeroným Šlik z Holeje, hrab z Passaunu, oc. a Woldich
Holický z Šternberka a na Leštn oc. , mocní otcowští

poruníci domu pán z Rosenberka, wám purkrabím, rich-

tám, lowím, hajným i jiným wšem úedníkm na pan-

stwích pánw z Rosenberka porauíme a pikazuj em,

jestližeby kde wyslaní pro obhajowání silnic mešanw
Budéjowských nadešli silnicemi neobyejnými formany

wezaucí, a obstawiti je se pilreíilo, abyste jim w tom

pekážky neinili, ale radji podlé možnosti jim w tom

edrunk okázali , a se chcete nelibosti naší uwarowati.

Wšak což se poddaných pán z Rosenberka od Nowých

hradw k Krumlowu s kaupmi forujících dotýe, tm se

žádné pekážky initi nejma; a to tak státi jmá do dal-

šího wám oznámení a poruení. Dán pod sekryty našimi

na Krumlow we twrtek po sw. Mikoláši 1. 1547.

Její Mt paní Joštowá ráila sob zjednati od pán
poruník dm w Krumlow w Latran na Nowém mst
s zahradau, proto aby tu w pokoji nábožn dny swé pi

swých milých dítkách dokonati mohla, nežádawši toho

užíti než do smrti. A ponwadž pan Milboch, služebník

Rosenberský, tu již dm swj sešlý Dtka jml, paní od

nho jej kaupiwši, k domu swému, wnow stawti je da-

wšij pipojiti ráila. A nechtwši mnohými autratami pány

obtžowati, pestala na deputatu roním, kterýž se jí wy-

dáwal na penzích, totiž 400 kop miš. Nicmén, když dítky

neb Její Mt co tak wíce žádali, páni poruníci, wšak

s dobrým uwáženim, aby zbytenosti nebylo, k tomu po-

wolowaii. Nad to držeti ráila Její Mt i špitál Krum-

lowský se dworem a dchody, a jich, wšak chudé opatru-

jeci, užíwati ráila.

W sobotu den sw. Silvestra paní Její Mt ráila jeti

na swatbu ku panu Španowskému na Zele a odtud do

Hradce.

Taženi proti kurfirštowi.

Pedn král JMt Ferdinand tem poruníkm domu

Rosenberského na Hanuše Fridricha, nkdy kurfiiršta sa-

ského, žeby nkterý poet lidu jízdného i pšího jmaje,

králowstwí tomuto a zemím k nmu pipojeným i Mau-

riciowi strýci swénm škoditi mínil, listem swým stížnost
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tužebn oznámiti ráil, s milostiwau žádostí ^ aby páni í^íi.

poruníci k odwrácení toho nebezpeenstwí neprodlen

w desíti dnech z panstwí Rosenberských 500 drábu wy-

prawícej do Prahy odeslali, a službu za dwa msíce pii-

powdli, a k sprawowání se heitmanem jim od krále ped-

staweným je zawázali: aneb neposlaliliby páni lidu, aby

aspo peníze za dwa msíce na takowý poet woják

králi odeslali. Datum psaní králowského na hrad Praž-

ském, w stedu ped swatymi tmi králi anno ut supra-

Psaní to králowské pan Albrecht z Gutenšteina otewew,

králi zase, že JMti žádost na jiné poruníky wznese,

a na em se dále snesau, že Králowskú Milost neprodlen

zprawí, pedstíraje k wyplnní žádosti králowské nemožnost

pro záwady domu Rosenberského i krátkost asu, s prosbau

poddanau, aby JMKá sirotky Rosenberské w milostiwé

ochran jmíti ráil, odpowd dal^ jíž datum na Zirownici

we twrtek den tí králíi.

Zatím král JMt ráil sjezdy po krajích za tau pí-

inau mandátem swým oteweným we twrtek ped sv\-

Antonínem položiti, na kterýž sjezd z domu Rosenber-

ského k pedjmenowanému asu Adam Sudek na Písek do

kraje Prachenského w^-prawen byl. A nawrátiw se odtud,

toto oznámil : Ze pedkem wznešení bylo od pana Kawky a

pana Jana Malowce, jakožto kommissau krále JMti kraje

Prachenského, že toho znamenitá a weliká poteba toho krá-

lowstwí a zemí k nmu píslušejících jest, ponwadž Ha-

nuš Fridrich, kníže saské, do zemi k králowstwí eskému
píslušejících wojensky wpadl a krátkost asu nesnáší, aby

snm obecní položen byl, že žádati ráí král JMt aby

stawowé k obhájení tohoto králowstwí na dwa msíce

s jednoho tisíce kop gi'ošu eských po jednom koni jízd-

ném dobe opateném wyprawih. Na to pánm komis-

sam dána odpowd od kraje, že jim to nijakž na tak

kwapný as možno uiniti není, a že s to býti nemohau.

Od pánu komissa obšírn mluweno, že jest poruení

JRMti, welice k tomu kraj napomínati, aby takowé JMti

žádosti odporní nebyli, že jim to milostiw wzpomínati

i nahražowati ráí ; a jesdi žehy pak wždy k tomu neswolili,

že mají ješt z zadu njaké poruení od JKMti stawm
W. Bežan 2
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oznámiti, ale žeby radji, aby z láskv, které ku pánu

swému stawowé jmají, k tomu se dobrowoln podwolili.

Proti tomu krajané dali odpowéd, že oni newdí
k emu swolowati bez snmu obecního, než sice podlé

možností swycb žeby se rádi we wšem poslušenstwí dali

najíti; a wšak na em se koli jiní krajowé snesau, že se

i ten kraj Prachenský w tom rádi chtjí dáti wolné nad-

jíti, a s nimi w tom rownost jmíti. A když nemohli páni

komissai jiného podwolení dosáhnauti, oznámili, že jim

porueno od JMKé, artikul swolení zemského staro-

dávního oznámili takto: ÍNalezli wubec za práwo, chtlliby

kdo mocí wtrhnauti aneb žebv wtrhl do koruny eské,

chté tudv králowstwí obdržeti, proti tomu abychom sobe

wsickni pomocní byli pod pokutau, to jest, aby takowy

est, hrdlo i statek ztratil, a z zem vvyhnán byl; a kdožby

takowého zastáwati chtél a jej fedrowal, ten aby w túž

pokutu upadl. Po takowém pedložení pán kommissar

o takowém swolení zemském krajané wždy na tom stáli,

jak se jiní krajowé snesau, že se s nimi srownati chtjí.

Páni kommissari nemohše nic spsobiti, s pátelským a

snažným napomenutím krajaniiw, aby dalšímu poruení

králowskému na odpor nebýwali , nýbrž weiejné se k od

pírání nepíteli strojili, swau e zaweli. 1 na se dále

wíile a porueni králowské wztaliowalo, widí mi se JMti

list slowo od slowa i pro nawržení historie tuto položiti

ku pánm tem poruníkíím domu Rosenberského takto,

Ferdinand oc.

Urození wérní naši milí! Psaní wasemu dwojímu,

kteréž jste nám uinili, jsme sieji w^Tozumeti ráili; a

pedkem což se nynjšího osobního a spšného do pole

tažení dotýe, tuto wám na to odpowd dáwati ráíme:

Ponwadž to tažení, jakž mandatowé naši tištní sieji

w sob obsahují, pedce státi se má; protož sirotky z té

pedešlé žádosti naší na n wzložené propauštime, tak že

nebude poteln za tv dwa msíce na tch óOO pších nám

penz posílati, toliko aby poet ten lidu, což na n dáti pijde,

pedce k Litomicm wyprawen byl, a tam se na den

pannv Marie hromniné nyní píští, jakž nepochybujem,

najíti dal; a my wám to i sirotkm jako wrným poddaným
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naším wsi milostí naší králowskau wzpomínati i milostiw íó4;

nahražowati ráíme. A ponewadž jsme týmž sirotkm, a

domu Rosenberskému wždycky milostí naší králowskau

naklonni býti ráili, a jest na jiném nejsme, nechtíc mv,

aby sirotci k jakým škodám skrze nepítomnost jejich

heitmanuw neJj purkrabuw pijíti mli; protož milostiwé

k tomu powolení naše dáwati a lolio dopauštti ráíme,

aby dotení heitmané a purkrabowé jejich na zámcích a

pí-i mstech týchž sirotkuw zstáwali, než na miste swém

osoby hodné z stawuw swvch na wVš psaný den k Lito-

meicm wvprawili. Dán na hrad Pražském w sobotu po

sw, Fabiánu a Sebestianu léta oc. a králowstwí našich

ímského lího a jiných jedenmecítmého.

Ferdinand oc.

Henricus burgravius Misnensis,

S. R. Bohemiae canceilarius.

Páni poruníci se wsí pilnosti piinili se k dosti-

uinní rozkazu králowskému, lid sirotí k tomu tažení až

do množstwí set pších, a na n berní s kopy po 4 den.

wybrati dawše. Wolili wšak toliko jízdných poddaných

z panstwí do tyryceti, krom stawu rytíského nkolikrát

wíce wA'pra\vili, poruiwše je panu Jindichowi Drachow-

skému, heitmanu jim pedstavenému. X takž pán z Gu-

tenšteina s panem Hohckým (nebo tetí pan poruník, pan

Šlik, jmw statky na pomezí, pi té wýpraw býti nemohl)

peduiniwše náležité napomenutí jakož purkrabím na zám-

cích takž i mšanun), aby pobožn, ctn a šlechetn

chowali se, též opatrn sob wedU ped nepátely, Petra

Daudlebského s jinými raddami doma nechawše, naídili,

abv stelbau i žoldnéi msto i zámek opatili, a ped
nepátely piln chránili. ^Ayjeli z Krumlowa na Tebo
w pondlí ped hromnicemi, díl jízdných s sebau wzawše;

nežli jiní w Sobslawi k mustrunku, jenž držán byl na

den hroranic, strhli se. A takž w nedh po hromnicích

do Prahv pijeli, a odtud w stedu, den sw. Apolleny jeli

do Welwar, a tu nkterý den pobyli, W pondlí den sw.

Walentina hnuli se do Budyn. W stedu po sw, Wa-

lentinu páni ráili pijeti do Habrowic, a tu leželi nkolik

dní. We twrtek prwní w post pitáhli do Gottleben
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w rnisenské zemi; w pátek do Perná; nez páni ráili státi

w Cipsu. Odtud do jedné wsi blízko Drážan pitáhli.

W pátek po nedli Invocavit pán ráil do Drážan wtrh-

nauti. We lwrtek po nedli Laetare, nawracujíce se zase,

byli w Krupce; vv sobotu dostali se do Mostu; w nedli

do Choniútowa; w pondlí do Kadan; w auterý po ne-

dli Judica w Podlesicích ; we stedu w Zluticích ; we twr-

tek w Teplé; w pátek u Boru w Cesowicích: w pondlí

po kwelné nedli w Pletnštein we Falcu; w auterý w Tyr-

senreitu; we twrtek zelený w Kinsperku. I to pipome-

nauti sluší, když byl pán z Gutenšteina s lidem Rosen-

berským w Dráždánecli, a uzel, an nkteí reithai barewné

sukn jméli, proež naídil o tom ihned, aby sobe ty

suknj jichž bylo do dwadceti šesti, ti wšichni do erné

barwy dali, a s jinými se srovvnali, což se tak wykonalo.

Co se mezitím pihodilo, z psaní kanclée Rosen-

berského Albina, kdež píše ku pánu z Gutenšteina, na-

mítá se takto mezi jinými wecmi: Než toho nemohu po-

minauti, jak jest naše žalost nkterých tu stedu po sw.

Jií, již asi hodinu na noc, w radost, a nkterých také bu-

iw, ježto by byli snad rádi zlé widli, radost w žalost

obrácena. Nebo jakž jsme my na hrad Pražském po

tom šastném wítzstwí Císaské Welcbnosti oc. Te Deum
laudamus wesele zpíwali, tak také dole w Praze tuším že

jsau Requiem zpíwali. Nebo jsem to od nkterých z Prahy

emeslníkw a nkterých stawu wyššího slyšel w uši swé,

že oni nemohau kurfiršta nijakž opustili, a že ho jmají

sob jako za njakú pewnú ze; ale jakž uslyšeli, že jim

ta ze padla, byli jsau hned krotejší a pokornjší, a pkn
že se k stran králowské jmli oc. Než o dalších pí-

bzích pán z Gutenšteina Petrowi Daudlebskému znáti

dáwá takto: Wztc, že mi pan Oldich Holický psaní ui-

nil, že jest s králem .JMtí w Praze, a král JMt že w so-

botu minulau do Prahy s lidem swým wáleným pitáh-

nauti ráil, i dla dáti se wšemi potebami piwésti, a lidu

žeby jízdného jmíti ráil na 3000 a jedenácte praporcw

knechlw, zámek a IMalú stranu že osaditi ráil i most od

IMalé strany. Datum we twrtek po sw. Prokopu. A když

tak král s Pražany i jinými msty a nkterými pány
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služebníky domu Rosenberského i poddané, aby wšickni

pohotow byli , ažby další jaké ncbezpcenshví nastalo,

k bránní. Jak wdéné král tu powolnost pán poru-

ník pijíti ráil, oteweným listem JMli znáti dáwá se

takto :

My Ferdinand z boží milosti ímský, uherský, eský

oc. král, infant w Hispanii, arcikníže rakauský, a mar-

krab morawský oc. oznamujem tímto listem wsem : Ja-

kož jsme pedešlého asu roku tohoto osobné do pole

proti nepíteli našemu a králowstwí našeho eského i ji-

ných poddaných našich wérných milých Hanušowi Fridri-

chowi, nkdejšímu kurfirštu saskému, táhnauti, a dosti

dlauhý as w poli proti témuž nepíteli ležeti, a jej s po-

mocí pána boha wšemohaucího, podlé císae ímského
JMti pána a bratra našeho nejmilejšího, pemoci a j>ora-

ziti ráili: tu jsau poruníci domu Rosenberského, wrní

naši milí, na railostiwú žádost naši na místo téhož don)u

Rosenberského a sirotkw nkterý poet jízdných podlé

nás do pole wvprawili, a dwa poruníci s týmž potem
táhli, a pi nás w poli proti nepíteli dotud, dokudž jsme

mv w poli býti ráili z powinné poddanosti zstali a se-

rwali, a nemalý náklad pi témž tažení pro dobré naše

a králowstwí eského uinili, kteráužto pomoc tak od týchž

poruníkw na míst sirotím a domu Rosenberského

s námi tehdáž wj^prawenau jsme milostiw od nich pi-

jali a pijímáme, a jim to napotom wší milostí naší krá-

lowskau wzpomínati a nahražowati ráíme. Tomu na sw-
domí peet naši králowskau menší k listu tomuto pitisk-

nauti jsme rozkázali. Dán na hrad Pražském w pátek

po sw. Rartolomji léta uts. a králowstwí našeho ím-
ského IT a jiných 11.

Ferdinand.
Henricus, burgravius Misnensis,

S. R. Rohemiae cancellarius.

J. Zabka.
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liéta pán 154S.

W sobotu po hromnicích Její Mt paní Joštowá rá-

ila jeti z Krumlowa na Witoraz na swatbu panu Praga-

rowi, w sedmnácti koních.

AV nedli ernú jinak smrtelná w post paní wdowa
Její Mt ráila pedsewzíti cestu do Šteyru, ale k welikonoci

ráila zase na Rrumlow pijeti. Paní ráila pi sob jmíti

bratra swého nebožtíka dceru Alžbtu z Rogendorfu, a

swé sestry tri dti a panen jiných slawu rytíského nkohk.
Páni porunícij pán z Gutensteina a pán Holický,.do

Prahy wyprawili se za píinaii trhu o statek nkdy Tá-

borských, kterýž w pokut na krále JMt pipadl, ponwadž
ten welmi k panstwí domu Rosenberského píležitý byl,

a to jednání prodlení jmíti nechtlo, proto že jiní na

poskoku byli, kteíž o nj stáli. Ten trh mezi králow-

skými a Rosenberskými s dowolenim jistým krále JMti,

a tehdáž w zemi nebyl, zawín, že ujali jej za 22,000

kop mis. a tu sumrau díw dwau msíc i od wložení

toho trhu do desk jedno sto osmdesáte osm kop a osm
gr. mis. wyprawili.

W sobotu po sw. AVítu paní Její Mt ráila jeti do

Steyru ku panu Hofmanowi, a we stedu po swatých Petru

a Pawlu zase na Krumlow nawrátila se.

Den sw. Anny pan hrab z Gutensteina ped sebe

wzal cestu do Wídn k kráU o nkteré poteby pán
z Rosenberka, a než odjel, to naíditi ráil o ádu pi wy-

slýchání lidí w rozliných píhodách a píbzích: Nejpi^w

aby každý k swému richtái w menších wcech, a nemohl-

liljy toho richtá spokojiti, tehdy k auedníku neb pur-

krabí swému se utíkal ; teprw kdyžby toho heitmané wy-

íditi nemohli, do kanceláe ucházeti se mli. A to proto

pán uinil, že nkteí špatnými chatrnými wcmi kancelá

zanepraždíiowali. Wšak což hlawních a welikých wcí bylo,

to zupímo do kanceláe pednášíno býti jmlo. I to na-

ídil, aby sob raddy hodinu ranním jitrem uložili, a

w hromadu se scházíwaly, i také po obdich hodinu, proto

aby poddaní neprodlen o pe swé konce bráti mohli.
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Tiiké i k. lomu piiwcdl, ž,e poet s strany auliai doiiiow- í548

nich od písae Kruiulowského každého tyliodne heitnianii

a kancléowi u pítomnosti komoi'ního písae pro dobrv

ád pijímán.

Toho roku za jistými píinami páni poruníci pi'i

sw. Jií to naídili skrze Daudlcbského heitmana, že na

panstwí Krumlowském vv Fridlierce, w Whawé^ Plan,

w Sonberku, w Wolaích, vv Záblatí, vv Husinci, vv Heidé

vvsickni nájemní potoci rybákm vvypowdeni.

W stedu po sw. Ken\ij,MÍ vvzal ped sebe jízdu pan

Alljrecht z Gutenšteina k J31Ké do Prespurku za pí-

inau rozepe, kterúž jmli na miste pánu mladých s La-

dislavvem Cakem o njaký dluh, témuž Cakowi po nkdy
panu Jindichovvi z Piosenherka pozstalý, aby z saudu

komorního zdwižena byla.

We tvvrtek den sw. Františka týž pan poruník

ráil wyjeli z Krumlowa ku Praze dle autu w píin
nákladu na jízdné, kteíž pi panu Albrechtowi Slikovvi

k Eseku na onen as táhli.

Tehdáž na panstwí Helfenburském též se piwo wa-

rilo, a powarné králi do komory odwozovvalo za Jiíka

písae Hellenburského , a tehdáž pod zámkem piwovvár

uslawen, a nebylo se ješt zaalo vvaiti w nm. Waila

se také piwa i na Drslawicích za písae Jana Klatowského.

Tch as tito dolowé pawowáni mimo Krumlowské

:

u Bezí bei der silber fercha {u stíbrné sosny), u Rožmi-

tála u svvatého Ondeje, na Kraicpcrku, u Koruny kláštera

vv dolu Voltfatru, u Maškowce u mladého Abrahama, Petr

Daudlebský, a na peníze laskavv byl, wšak s chutí tyto

nadepsané hory pavvowal. K tomu u trnácti spomocník,

krále Dawida i jinde tolikéž. Byli též páni kwerkowé páni

mladí z Kosenberka, pán z Gutenšteina, pan Oldich Holický,

paní Anna Rosenberská vvdovva, paní Potentiana sestra Její

Mti, manželka pán Hofmanowa, Sofia paní z Remburku,

pan Joachim Slik, pan Sebestian Slik, Adam Sudek, Jiík

a Wáclavv Kunašovvé, Wáclavv Alhin kanclé, Jindich Su-

dek purkrab, Krištof Koenský, Ruprecht Altenšteincr,

Krišlof Kappcl auedník na Kurperku, Wolf Palacliar

7. Lince, Wolf Mauren z Lince i nkteí mšané Krumlovvští.
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liéta pane 1549.

Í549. Weselšti piwedli sob do msta wodu ku poteb a

ku pohodlí, a patnácti centnéi olovva od pán poruníkii

k tomu stroji fedrowáni.

Pán z Gutenšteina, a nehrub zdrávv a na nohy
mdlý, wsak k hromnicím za píinau saudu, kterýž aek
jml míti se pány, do Prahy wyprawil se i druzi dwa
poruníci. Tam pi-ijewše, nedlauho meškali se, a král

JMt Ferdinand tehdáž tam býti ráil.

Toho roku na fae Krumlowské štít slawín za knze
Mikoláše Mráza, arciprišta Bechynského, pi ase rozeslání

sw. apoštol. A tehdáž také nad starau kanceláí na zámku

zdi postaweny, a nad nimi štíty wyhnány, kteréž dílo pan

poruník nejstarší schwálil.

Co se tehdáž w Praze dalo, we psaní swém pán

z Gutenšteina k Petrowi Daudlebskému oznamuje takto;

Co se na snmu dje, wzte, že aicikníže Maximilian za

krále eského wolen a korunowán býti jmá, a asu není

jmenowáno. Bern swolena, kteréž jmly dáwány býti,

když se dceiT JKMti wdáwaly a arcikníže Maximilian že-

nil. Ty tyry bern mají rozdíln spraweny býti, totiž

každého pl léta pl auroku, a to za dw lét oc. Datum

na Hradanech w sobotu po sw. Walentinu. Co potom

dále w králowstwí ízeno, píše pan poruník w jiném

psaní takto k pedepsanému rytíi: Wzte, že král JMt

sjezd pokládá na Táboe tento auterý píští, a já ja-

kožto heitman toho kraje musím tam býti oc. Datum

\v pátek po wslaupení pána Krista.

W sobotu u wigilii sw. Matje paní stará Její Mt

ráila jeti do Hradce na masopust.

Pán z Gutenšteina, drahný as zdržowaw se w Praze,

oprawdow a bez oddechu tak wc pi komoe jednal o

dobré sirotí, ponwadž král pro wýprawu proti nepíteli

do Uher panu otci mladých pán a panu strýci jistau

sumrau, kterauž swdky prokázal, powinowat byl, i také za

sanytr a dla, aby jim ujištna byla, k tomu piwedl.

Letního asu pi památce swatých Petra a Pawla pán
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z Gutenšteina wyslal Petra Daudlebského s pcrkmistrem a i&4i».

liawéi w la místa k klášteru Wyšebrodskému , kdežby se

skála^ pekážející plawb na Wltavvé, an woda malá byla,

stlauci a odprázdniti mohla, aby jim to hned projednal,

a je s dostatkem k tomu dílu edrowal. Což tak na n-
kterých místech wykonáno; nebo wšickni, kdož o tom

slyšeli, pán pedsewzetí schwalowali.

Pan hrab Albrecht we twrtek ped swatau pannau

Markytau obeslán byw od krále JMti k rozdlení panstwí

Šworcemburku s kurfirštem saským na cestu wydal se.

W sobotu po nanebewzetí panny Marie Její Mt paní

Joštowá ráila jeti do Prahy z Krmnlowa na swatbu, když

se pan Šwamberk ženil, jmwši do 35 koní. Potom pán

z Gutenšteina též za Její Mtí pijeti ráil.

Král Ferdinand wydal mandát 1. 1547 pi asu s\v.

Kateiny w píin dluhuw králowských nkdy za ped-

kw jeho, král eských, zašlých, aby jedenkaždý swii

sprawedlnost na hrad Pražském jistým osobám odwedl,

na kteréžto pikazowání w spisích podané král zasednauti

s bedliwým uwážením, a witele, mezi jinými i pány po-

runíkv Rosenberské obeslati, aby s prwody dali se najíti

w pondlí po s\v. Šimonu Judowi 1. p. 1549, poruiti ráil.

W nedli ped sw. Šimonišem a Judau pán JMt

z Gutenšteina ráil jeti do Sobslaw s jinými pány a

pátely kupowati pl zámku Bechyn s panstwím k ní ná-

ležejícím od pana Swamberka. Jmli wšech koni 34.

W auterý po wšech swatých paní Její Mt ráila jeti

na Žirownici ku panu Albrechtowi hrabti z Gutenšteina,

a odtud do Hradce.

Arcikníže Ferdinand den sw. Lidmily z Prahy wyjel, a

tau silnicí k Budjowicm a Krunilowu cestu ped sebe wzal

;

než paní stará tehdáž se pannami šlechtinami w Praze byla-

Toho roku podlé snmowního zstání a swolení na-

ízeno, aby w této zemi jedna míra, totižto žejdlík, loket*

strvch i rybní dber a wáha byla; a nemlo se starých

mr a wah než do sw. Wáclawa užíwati
;
pak i hned nowé

a jednostejné wšudv míry a wáhy jmly užíwány býti, a

kdožbv toho nczdržel, že z pokuty obwinn býti mohl.

Jmwše horníci Krumlowští swé obdarowání i pee
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m'> horník prosili pána z Gulensleina o potwr/.ení a další vvy-

sazení jich , tak aby ty hory na mizinu nepišly, w enr/-

pán rád by jim byl nápomocen, ale tak prostedku, když

chatrné rudy šly, spomožení wynajíti se nemohlo.

Pi asu swatého Tomáše, umew ped tím opat

\v kláštee Wyšebrodském, knz Pawel, kdež visitalor ádu
jejich pijel, žádostiw jsa tu opata dosaditi, pán z Guten-

šteina na miste swém i jiných poruník p. Petra Dau-

dlebského, p. Drachowského a p. Wojíe k wolení a do-

sazení tam jiného opata , wšak aby se pitom jurisdikcí

pán z Rosenberka w niemž neumenšilo, a aby ten wo-

len byl, kterého opat nebožtík za hodného poznáwal i oni

poznáwají, wyprawil. I wolen jest a potwrzen na miste

nebožtíka knéz Jan.

O domu Roscnberském na zámku Pražském,

kterak nejprw -wystawen.

Oznámeno naped pi historii pana Petra Kulhawého,

že pán málo ped swau smrti zapoal dáti stawti z gruntu

dm na hrade Pražském ; ale ponwadž staweni weliké

bylo, nkolik let stawéti se musilo. A nejprw projednáno

1. p. 1545 w nedli Laetare naízením pana Petra pede-

psaného panem Wáclawem Spulíem z Jiter a Wáclawem

Albínem kancléem Rosenberským s mistrem Hanzem zed-

níkem, Wlachem, o to dílo, aby je z gruntu náležit wy-

stawél, tak jakož spatuje se, krom pawlaí, schod a

tesaného díla, též štítu wyhnání a vvydynchowání w dome,

oež jiné smlauwy uinny byly, a od tch wšech zdí a

klenutých sklep a paláce we wšem domu jedno druhému

na pomoc, i kde okna býti jnila, poítajíce od látru,

platilo mu se po 30 krejcaích. Ale jaký náklad za pán
poruník na to staweni šel, widí mi se tuto krátce wýtali

z register položiti, že naloženo a wydáno:

Léta pán 1545 . . . 1278 kop> 31 gr. 6

n })
1546 . . . 2670 » 43 „ %

n n 1547 . . . 3114 « 18 „ 5

n n 1548 . . . 4900 « ^>V. „
—

n n 1540 . . . 4634 r 29
,, 5

rémž staweni to dokonáno.

w kte-

Summa simnnar. 16,5!)8 kop 28 '/o gr. 2
'/» den. wše miš.
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Píina pak staweni tohoto domu ta byla: Ponwadž 1549.

s jiným stawením a hradem také díim pánu z Rosenberka

1. p. 1541 shoel, a nejmew pan Petr Kulhawý po sho-

ení jiného domu; njaký Blažej z Prefatu, mštnín Sta-

rého msta Pražského, w to se podwolil, že mu domu
swého w Celetné ulici, kterýž nkdy pánuw Trkw byl,

ale již sešly, propjí, dokudž by swého zase pán neusta-

wl. Prefatowi na to 100 kop pro oprawu propjeno.
Ale když dm ten pro pána nehodil se, pán požádaw zase

penz, pedepsaný z Prefatu wápenici sv/ú, w kteréž se

i cihly pálily, za Aujezdem na Smíchow ležící, pánu pro

tch 100 kop k užíwání dle staweni domu jeho na hrad,

dokudžby zase summy nenawrátil, postaupil ; a té wápenice

pan Petr z Rosenberka, páni poruníci i pan Wilém z Ro-

senberka užíwati ráili až do léta 1554, w kterémžto roku

Lukáš z Prefatu, nebožtíka Blažka syn, o ni w saud dal se,

pána z pronájmu též winice obwinil, a nejprwé na krále

wznášel. Pan wláda slušnú odpowd dal; Preíat nechtl

na tom pestati oc. pána k tomu piwedl, že pán swdo-
mím proti nmu pohotow byl; ale nepišlo k publiko\vání,

nebo skrze pana Jana z Lobkowic, nejwyššího hofmistra

králowstwí eského, a pana Jiíka z Gerštorfu, podkomo-
ího téhož králowstwí, strany narownány a smíeny.

Continualío hisloiiae domini Gulielmi.

Mezi jinými dtmi pana Jošta z Rosenberka as a

místo narození pana VViléma, syna tetího, ale dítte pátého

Jeho Mti, oznámen; již o studiích neb cwiení w dtin-

stwí téhož pána mladého osialého dotknauti nepominu.

IVejprw na Krumlow pi panu strýci, když spiisobilost

wku jeho s sebau nesla, uen litery znáti, skládati a ísti.

Potom léta pán 1542, jsa stáí okolo sedmi let, od pana

Petra, strýce swého, byl dán do Mladé Boleslaw na uení
ku panu Arnoštowi Krajíowi; kdež jmwše ueného pre-

ceptora z Witemberka, Matiáše, píjmím Polej (kterýž potom
do Polsky dostal se, a bvl kancléem u hrabte z Gorkv)

s syny pán Krajíowými a jedním mladým Šlikem piln
za nkterý msíc uiti se poal. Wácslaw Tým byt jako
hofmistr pán Wilémka toho asu. A když k podzimku
\v tom kraji pímoí rozmáhalo se, pan wláda ku panu
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Rrajíowi služebníka swého w nedli po s\v. Bartolomji

wvprawil, aby strýce jeho odtud vvyzdwihl, s tím dolože-

ním, pokudžby pan Krají syny swé i s preceptorem z toho

nezdrawého powtí na Krumlow odeslati mínil, že je rád

pijíti i opatiti chce. Panu Krajíowi newidlo se toho

uiniti; nežli pán mladý Rosenberský sám s wyslaným na

cestu Avydaw se, ku panu strýci na Krumlow zase pijel.

L. p. 1544, když welebné oswícené kníže a pán,

pan Wolfgang biskup Passowský žádosti pana wládae po-

woliti, a pán strýce k sob dle dobrého zwedení do uení

literního nabytí pijíti, s tím doložením, že o nj nemén
než o syny bratra swého peowati. chce, pipowdíti ráil

:

pan Petr wdn to pijaw, Wilémka strýce swého s žá-

dostí služebnau na pana biskupa wzloženau, aby jej žáka

dewítiletého netoliko jako pítel k dobrému wésti dáti, a

na laskaw býti ráil, na cestu wyprawiw, k Passowu na

woze w auterý 29 dne Julii odeslal. Kterýž dostaw se

tam, ke wšemu dobrému schopný se ukazowal i k uení

chtiwý, tak že pan biskup páníím poruníkiim, anobrž

i JMKé o nm tu chwálu dal, že jemu se to pacholátko

dobe líbí, a pokudž tak poctiw dá se wésti, že jistá na-

dje wede, že z nho znamenitý muž bude, i k služb

JKMti i ddicm JMti se hodí.

Léta pán 1546 pan Albrecht hrab z Gutenšteina, pan

poruník, pánu mladému do Passowa toto psaní odeslal.

Urozený pane ujce mj zwlášt milý ! Pálbych Wám
zdrawí , pitom i we wšem jiném dobrý a šastný pro-

spch wérn rád. Oznamuji Wám, že te nedáwno mi-

nulého asu 3 strany dležité a jisté zwlástní poteby

vvaší, totiž sirotkw a mladých pánw z Rosenberka, já a pan

Oldich Holický z Šternberka, pan šwagr mj, jsauce (podlé

pana Hieronyma Šlika, hrabte z Passaunu) poruníci, u JMKé

w Wídni byli jsme, a dkujíce pánu bohu wšemohaucímu

w tom dosti milostiwú odpowd a ponkud pípowd do-

sáhli. Protož Wám to ku potšení oznamuji a proto,

abyste na ten as o nic jiného nepeowali (neb já s jinými

pány poruníky wašimi bolidá to wšecko, což náleží a byli

mže, wrn a dobe wám wykonáme a opatíme), toliko

jakž o Wás posawad dobré slowo slyším, ješt dále k touni
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pilnost swii piložili, tomu se wyuili a na^^•^kli, cožby Wám
potomn w užiteném a poctiwém prospli mohlo. A ob-

zwláštn žádám, že pilnost jmíti budete s jinými, kteíž

pi Wás asem býwají, jenž tu e umjí, mluwíc, abyste

esky nezapomenuli; nebo Wám jakožto tomu, kterýž w zemi

eské swé zboží a panstwí jmá, potebí, a bez toho jazyku

nelze býti mže. Protož Wám te i knížky, kteréž jsem

sám skládal a tisknauti dal, posílám; kteréžto pro mne
schowejte, a w nich tauce pedn sob jazyk eský ku

pamti a w nezapomenutí piwozujte, a pitom, což ctnost-

ného a užiteného duši w nich najdete, tím se sprawte, a

podlé toho zachowejte. Pán buh wšemohaucí ra dáti W^ám

we wsem dobrém wzrost a prospch. Datum na Krumlow
w pondlí po nowém lét uts.

Páni poruníci zapowdli poddaným domu Rosen-

berského 1. aby žádných dobytku Budwianm neprodá-

wali. 2. ani piw jených k šenku od nich nebrali; kteréžto

wci Budjowským i poddaným Rosenberským stížné bywse,

král w to wložiti se a na dobré míe zase postawiti ráil.

Než již tehdáž píin hledáno k wyzdwižení od pán no-

wých piwowár.

Wdáwawši se toho roku, jakž nahoe obšírn ozná-

meno, panna Anna šlechtina z Rosenberka, pan biskup

Passowský pozwán byl, aby se pánem mladým Wilímem na

túž swatbu pijeti ráili. Za jistými píinami sám wvpra-

witi se nemohl, nežli pi pánu mladém jednoho raddu swú,

Benedikta Schatzela, s wýmluwau pátelskau na Krumlow

odeslal, kteíž místo pana biskupa zastali.

Bylo i toho roku k podzimku, tak jakž na snmu
zstáno, proti nepíteli Turku weejné tažení, a král o mu-

nici, totiž stelbu s kulemi, prachem a potebami k tomu

staral se, i za propjení jí poruník Rosenberských i za

doplacení za msíc tetí lidu jejich pod heitmanem Dra-

chowským žádal.

Léta pán 1547 mladí hrabata z Plawna, uiwše se

též w Passow se panem Wilémem z Rosenberka, s pre-

ceptorem swým doktorem Jindichem Scriboniem do Wlach

wypraweni. Pán mladý Rosenberský bylbv rád s nimi na

cestu se wydal; ale páni poruníci a paní máti tomu místa
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nedali, nýbrž usilowali ho domu powolati. Ale pan biskup

ani jiní pátelé, ponéwadž na nejlepším uení byl, nera-

dil k tomu, aby odtrhowán a z Passowa tak pojednán wzat

býti mel; nicmén toho roku na Krumlovv mladý pán
z Passowa pro nawštíwení paní máte, pana bratra, panen

sester pijel, a zase s Hanzem Hartmanem 12 dne Decem-
bris k Passowu obrácen.

Léta pán 1548 pan Jan Milboch, služebník domu
Rosenberského, w pondlí po sw. Máí Magdalen, ráno

okolo twrté hodiny w mst Krumlow w domu swém na

Nowém mst žiwot dokonal. Paní Její Mt domu i zahrady

jí píležité dostati po nm ráila. Nejml než kuchaku,
která ho opatrowala; ta tu dditi nemohla, než brzy wy-

prázdniti musila.

Toho roku w sobotu po sw. Hawle kaupili páni po-

runici od JMti krále Ferdinanda wsi Košice, Daubv,

Strkow, Planu oc. nkdy Táborských za 11000 kop gr.

eských.

L. p. MDXLIX páni poruníci bywše w Praze pi
asu hromnic uinili psaní panu biskupu Passowskému

pana Wiléma , aby ho ráil na Krumlow ten masopust

odpustiti, a o to také na Krumlow psali panu Daudlebské-

mu, aby pro nj odeslal. S kteraužto jizdau pro weliké

snhy až do 18 dne Února se prodlilo; kteréhož dne

heitman Hanze Hartmana pro pána wyprawil. Pán mladý

w nebytí pana biskupa od kanclée JMti mprawen, panu
biskupu list k dokázání wdnosti, podkowání za JMti

prokazowaná dobrodiní, jakž nejwíce mohl, uiniw, zane-

chaw, k Krumlowu obrátil se; než pooerstww w swé patrii,

brzo zase do Passowa k studium cestu ped sebe wzal.

Toho roku páni poruníci úmysl jinwše na druhý

rok pána mladého z Passowa na Krumlow powolati, sta-

rali se, aby pánu hodného lowka za hofmistra zjednali.

1 jmw dobré slowo urozený wládyka Melichar Stolinský

z Kopist, kterýž u jednoho pána w Wídni slaužil, dali s ním
jednati, aby službu hofmistrskú pi mladém pánu k sob
pijal. On k tomu powolil, a jakž rok jeho w>šel, na

Krumlow dal se najíti. Píina toho nejwlší byl pan Je-

roným Slik, hrab z Passaunu, protože u pána byw pe-
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sob wedl.

Ale ponwadž w Passow drahný oas pan Wilém štu-

dowal, sluší Avdti i, emu se uil , a kdo praeceptorowé

jeho byli. Doktor w písmech swatých Henricus Scribonius,

potom probošt Pražský , dialecticam a rhetoricam pánu

etl. Druhý praeceptor stálý w Passow byl Ghristopho-

rus Lingelius, a ten školu sprawowal a pri nm jeho po-

mocníci. Ten potom byl rentmistrem w Passowe. A takž

pán mladý z Rosenberka dobe prospl w latin Cicero-

now, w oratorstwí a w umní o ctnostech, jež ethicani

nazýwají ; študowal i w theologii; katechismu katolickému

uil se, málo od Lutherowa rozdílnému. Shsel od bi-

skupa wýklad z Augustina swatého na modlitbu pán, a

od Scribonia mezi jinými pknými a pobožnými wvswt-

leními katechismu i wýklad na epištoly k ímanm swau

rukau poznamenáwal. 1 historii píbhw ímských s pil-

ností slýchal i ítal; než arithmetice, té se teprwa, když

byl pi dwoe císaském wAugšpurce, od jednoho potáe
nauil, 1550 léta. Condiscipulowé neb spolu-uedlníci pán
mezi jinými byli hrabata z Plawna, hrabata z Salmu Miku-

láš a Ludwík, Rernhart hrab z Hardeku, Krištof Eicinger,

Stubenberger, jeden z Rogendorfu, Mikoláš Popel, Jan

Fridrich Hofman pana Hanse Hofmana syn, a služebník

pán Wilém Jan Albin, kanclée svn.

Hned tehdáž pan A\ilém za symbolm wzal sob
liTtddBQadíoíg; Festina lenle; (Jííe mít 33ernunft, anno 1547.

Téhož léta oswicené kníže, biskup Salcpurský, jmw
cestu ku Praze, den wšech swatých na Krumlow pijew,

tu noclehowal. Nazejtí stží ku Praze obrátil se. Pí-

moí proskakowalo w Krumlow, že na bolesti wšak ídko
nkdo umel.

Nicmén paní Její Mt Petíka s jeho školaii do klá-

štera Wyšebrodského odeslati ráila; nebo neumenšowalo

se niorowé powtí, nýbrž táhlo se až na druhý rok; a

nejprwé pestalo na Teboni, potom i na Krumlow.
Toho roku w Swinech Trhowých sto ticeti jeden

saused wyhoel, a jest jich w tom msteku pes ti kopy
osedlých.
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Pan Albrecht hrab z Gutensteina , nawštíwen byw

od pána boha tžkau nemocí, a žádaw se pánem mladém

se shledati, wj-prawil s žádostiwým psaním ku panu bisku-

powi do Passowa, aby pan Wilém na krátký as od JMti

odpuštn byl na Krumlow, Melichara Stolinského, zjedna-

ného pán hofmistra; kterýž pro nj jew w sobotu ped
hromnicemi , pijel zase s pánem mladým na Krumlow

w pátek po hromnicích.

Pán mladý po nkterém dni navvrátil se zase do Pas-

sowa; nebo ješt byl od pana biskupa odpuštní a roz-

žehnání newzal. Nežli brzo potom, totiž w pondlí po

sw. Apollonii, týž hofmistr, Melichar Stolinský, pro pána

swého mladého podrulié do Passowa, aby JMt odtud

s peduinným wdným biskupowí JMti podkowáním

náležité odpuštni wezmauce, s obdaením poctiwým prae-

ceptor i dworu pán biskupowa wyzdwihl a dom pi-

wezb odeslán. Pobyw pán mladý nkterý týden na Krum-

low, nepominul listown panu biskupowi za pijatá do-

brodiní wdné podkowání uiniti; na kteréž zase w la-

tinském jazvku práw otcowské psaní panu Wilémowi ode-

slal w tento rozum:

Welmi schvvalujeme twú pilnost w psaní a srdenú

wdnost. Proež konen za to jmj, že my t se wšemi

twými nikdy neopustíme, a zwlášt když srozumíwáme, že

pamatuješ na dobrodiní naše; nebo mnohých dobrodiní

hoden jest, kterýž malých wden se býti ukazuje. Jakéž

pak koli dobrodiní pedešle jsme prokázali, to jsme ui-

nili rádi a s ochotnau myslí, a o to se piiníme se wší

pilností napotom, abychom twé poctiwosti chránih. Ty

jen, jakož jsi zapoal, w umních potebných prospch ber.

Ten spsob poestný žiwota, kterýž jsi zde u nás na sebe

wzal, stále zachowáwej, a což jsi nám osobn eí swau

píipowdl, i nyní psaním svvým pipowídáš, skutkem spl-

niti hle; jakož my owšem za to máme bez pochybnosti,

že se od tebe tomu zadosti stane. Na znamení jisté a d-
wod list tento twj jmáme, kterýmž smýšleni naše o tob

vv mysl naši wzaté, tak jsi potvvrdil, abychom docela na-

dali se, že tím budeš, jakovvéhož jsme wždycky t býti

pedpowídali, totižto wlasti swé ozdoba, rodu swého
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okrášlení, wšcch cinnstí a umní snažný ochránce. A kdež 1000

ti' lakowého spatíme, z twého dobrého podaení se po-

tšíme, že naše zwedetií tob tak šastn sedlo. iNaposIedy

t napomínám, abv tu chwálu, kterúž tob páni poruníci

nvní dáwají netohko obdržel, ale i dále rozšíil, tak aby

podlé dobrého smýšlení o tob ode wšech tak hledl se

zachowati, abv to íci mohli, že se jemu hojn dosti stalo.

To pak nejsnázeji taulo jednau cestau uykonati moci bu-

deš, když se na to w-\"dáš, aby takowý byl, za jakowéhož

jmín býti chceš; a tudv nás k sob laskawé ješt laska-

wjší spsobíš, i rodu swému starožitnému jasnosti ne-

málo pidáš.

"Wolfgangus, Eps. Pataviensis.

Post scripta.

Pánm poruníkm oznámiti mžeš, že jsem wcera

dostal psaní, w nmž mi se oznamuje, že již papeže jmáme,

kterýž wolen dne sedmého, a osmého dne tohoto msíce

publikowán, nkdv kardinála de Monte, jenž na minulém

koncilium Tridentinském papeže nebožtíka legatem byl,

virm, ut audio, Caesari perpetuo adversarium et alias

parum laudatum, muže, jakož doslýchám, welmi císai ne-

pátelského a i sice nehrub dobré slowo jmajícího.

Pan biskup PassoAvský do Wídn cestu k králi Fer-

dinandowi ped sebe wzal, a pijel tam z poátku msíce

iMartii; i abv zakázání swému dosti uinil, spolu se panem

Janem Hofmanem mladého pána z Piosenberka, (kterýž

tam také pijel, wvdaw se z Krumlowa na cestu \ve stedu

ped nedlí Laetarci na pedešlé najednání .TMKé ke dworu

a služb praesentowal a dodáwal. A kdvž páni poruníci,

jakož nahoe oznámeno, hofmistra pánu mladému zjed-

nali, pan biskup nemalú práci wvnaložil, aby také hodného

mu praeceptora najíti mohl, w akademiích ptáti se daw;

až jeden uený doktor w práwích jménem ?sicoIaus Paur

pánu dohozen, a se pánem mladým do Wídn, potom do

Ste^TU jew, wšak stížné psaní pánm poruníkm, kte-

rak bv nezachowáwaje náležitého ádu, pán mladý špatné

práce jeho užíti nemohl, s jinými obtížnostmi, jichž mu
se psáti newidlo, odtud uinil, s postyskowáním nawrhuje,

že dále roku slaužiti nemíní, než žebv jinénm té služby

W. Brezan. 3
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piál. Nicmén byl piedre s panem Wilímem i \v Auo^š-

purce. Služby jinl penžité 200 kop mis. iNacházíni, že

potom 1. p. lool byl w Regenšpurce 2 Apr. Psal se

kanoléiem.

Pan Wilém w Wídni fedrowán obydlím u opata

z ScbottUj a jest mu pkný nowy pokoj zjednán, pixUo-

že byl blízko pana Jana Hofmana, kteréhož se pán mladý

z Rosenberka pidržel, a raddami jeho, jež upímné a

sob k dobrému bvti poznáwal, sprawowal se. Jml pán

14 koní a eládky w hospod strawující osob 18.

W pondlí ped sw. Jií pán mladý ráil jeti z Wídn
se panem Hofmanem do Brna, a tu pobyti nkolik dní,

Spilberk nad mstem, též klášter dole i jiná stawení spatiwie.

Druhý den msíce IMáje obrátiti se ráil pán mladý

z Brna zase k Wídni, a tu pobýti až do 30 dne msíce
Máje. Z ^Aídn nejprw k Šteyru; a tu se se paní mateí

swau shledal; a potom k Augšpurku se panem Hofmanem
cestu ped sebe na koni wzíti ráil; 31 Mai z Lambachu

do Mileku, krmení u sanct Polden; 1. Junii z Mileku do

Amschetten, w "NA asen pokrmení ; 2. pokrmení w Aipachu,

do Scheneru. 3. do Steyru ku panu Hofmanowi; tu pobyli

až do 24 Junii; do Krembsmiinsteru, w Lambachu po-

krmení: 25 do Feckopruku ; 26 do Mauerskirchen, kr-

mení w Purkhauszen; 27 do Ottenga; 28 do Wasser-

burku; 29 do ^Inichowa; 3 Julii do Pruku; 4 Julii do

Augšpurku, kdež tehdáž JMt král ímský ráil býti, a pán

mladý druhdy s králem na mysliwost wyjíždl. A tu na

sw. Jakuba osmi osobám poaly se peníze na wychowání

dáwati, jmenowit lokajowi Blažkowi, Bevkowi, Štalpa-

bowi, krejímu, hofmistrowým dwma pacholkm, pán
Spanowského pacholku, totižto na týden po korun. ÍNež

pt osob: hofmistr, Spanowský, doktor a Jan pachole a

písa, jmli w hospod strawu a od jídla dáwali po 14 kr.

Pachole, Waclaw Holický z Šternberka, na té cest štstí

nemlo ; nebo w Augšpurce na neštowice dewt nedl
leželo

; potom když se pozdrawil, od jiných pacholat ztlu-

en, a podruhé hojiti musil se. 4 Novembris pibylo

k služb pánu mladému w Augšpurku dwé pacholat,

Stcinberk pedepsaný a Donický. W tom ase, co pán
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w Angspiirku bvl, hofmistra swého do Cech dwakrát za ísao.

pihivnii potebami vvyprawowal,

L. p. lóiSl dne 9 Martii hofmistr pán hnul se

z Augšpurku k Donawertu se temi komi, pacholkem,

dwema lokaji; odtud do Neuburku, potom Engelštatu, Pfa-

rungu, Regenšpurku, Staufu , Deckendorfu, Straubingu,

Lince; po wod dol k Grínu do Kloslcrneunburku a

do Wídne k 18 dni IMartii pijeli; než JMt pán, ten se

krále JMti nespauštél, ale pi JMti jel také k Wídni, a mž
bvti, že na Krumlow zajel.

Anno 1551 JMt wvprawiti ráil hofmistra swého sa-

motetího se temi komi po welikonoci ku poruníkni

do Cech, za píinau tau, aby pánu panstwí postaupili.

Pán mladý, hvw pi dwoe krále ímského, nechtl

auctoritatem swé nížiti, naídil, aby mu odesláno bylo

z Krunilowa pul druhého sta hiwen stíbra na mísy a

nádobv stíbrné, kterýchž by pi jídle užíwal; nebo sice,

co jich hotowych jméli, wke starodáwní weliké dílo bylo,

a nedal ho pán rušiti.

Toho asu privilegia, majestátowé i jiní pední li-

stowé domu Rosenberského w kaple s\v. Jií na zámku

Krumlowé chowáni bvli; od nichž heitman starý, Petr

Daudlebský, klíe jmíwal; než po smrti jeho ssveni panu

kancléi Albinowi.

Léta páné 1550 w auterý po nedli Laetare žiwot

dokonal na Krumlowé Petr Daudlebský, heitman a regent

wšech panstwí domu Rosenberského. Rvi lowék spráwný

a náramné skrbný, tak že i paní wdow Její Mti s ním se

postyskáwalo ; ale to wše inil, chtéw pispoiti pánm
mladým panstwí. Nechal statku za mnoho tisíc, a o ném
poízení uinil, pánm mladým polowici, a druhau polo-

wici pátelm swým odkázal; wšak pede wším pánm
mladým a pannám šlechtinám Rosenberským, každému

a každé po 50 kopách gr. . na zlatý etízek dle jeho

budaucí památky ped rozdélením statku aby wydáno bylo,

rozkaz uinil. Dle kšaftu nebožtíka do desk wložení do

Prahy WTprawen Jan Kolkreiter z Kolkreitu.

W pátek ped sw. Wítem paní Její Mt ráila jeti

3*
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1500 do Steyru s jederimecítma komi, a zase pijeti ráila na

Kruiniow w stedu po sw. Janu.

Roku toho pan Albrecht, hrab j. Gutensteina, po-

runík pední domu Rosenberského, žiwot swj dokonal

na Žirownici, w pálek po sw. Baitolonijowi, we dw ho-

din na noc. Paní Anna Hohcká z Šternberka, wdowa,

po nm s Sebestianem a Henrichem syny pozstala.

Druhý poruník též, hrab pan Jeroným Šlik, w we-

liké neštstí a hrozné trápení upadl, nebo byw w Joa-

chimsthalu, tu palec mu se u nohy zapálil, kterýž mu tak

nesnesitedlnú bolest uinil, že mu jej léka s barwíem
(sic) ihned musili odníti; ale krátce jej uezawše, ten oheh

pedce wýše se dáwal, tak že lékai, aby mu spomoženo
býti mohlo, na tom se snesli, že mu asi dobe dlaní pod
kolenem noha uezána býti musí; což když jinak b\li

nemohlo, podstoupiti to mw, nejprwé kšaft a rozkázání

w pítomnosti manželky swé a dwú hrabat mladých, svn
svvých uinil, a se wšemi se smíiw i odprosiw, abv komu
ublížil, swátost welebnú od swého predikanla pijal, a tu

tžkost petrpl, o nohu pišed. Stalo se 1 1 Decembris.

Nacházím, že pojed nau od toho neumel, ale pedce i dru-

hého roku pi asu sw. Ambrože i sirotk Rosenberských

wéci pi králi se panem Holickým listown ídil, až ped
12 dnem Junii jako i starý pán Holický, pan Jan, bh
žiwota swého dokonal.

Pan Oldich z Šternberka, když druzí dwa pro ne-

dostatek zdrawí domu Rosenberského opatrowati nemohli,

z powinnosti astji toho roku na Krumlow dohlídal, a

podzimního asu byw také tam, w pátek ped sw. Matau-

šem odtud zase k domowí, jehož Melichar Stolnický, hof-

mistr a Burian Litwín wyprowázeli, obrátil se.

We twrtek ped stolowáním sw. Petra, apoštola bo-

žího , Martin fišmistr panstwí Krumlowského projednal

s Matesem Prungraberem z Pídolí o nalámání skály k ta-

rasu na rybník Plastowský za 28 kop mis. a on proti

tomu zaruil, že do sw. Hawla dosti kamene naláme. A
takž toho roku na témž rybníce taras kamenný dlán.

Toho roku Latranská brána stawína nákladem m-
šan LalranskVch; nebo se w to byli pánm porunikm
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j)odwolili. Item škola w Teboni slanina nákladem opata >á5o.

a konventu kláštera, tudíž takni wšecko z gruntu wv-

zdwizeno. Opatowé již tehdáž s ninichv w malé wážnosti

b)'ti poali, snad pro swé chowání; a newole n)ezi wrch-

ností a nimi wznikaly o grunty, lidi, roboty, lowy dc. tak

že potom, jakož níže na swém míst doloží se, z rukau

jim ten klášter wyat se wším zbožím.

Toho roku nalezena ruda stíbrná na horách Rati-

boských, kteráž byvvši prubowána od horníku Gutthen-

skvch, pinesla z centnée stíbra za 2 k. 27 gr. 4 d.

;

i ponéwadž mimo náklad na každém centnéi do pul zla-

tého užitku wydáuala, dále jest dobVwána a šmelcowána,

tak že ty hoi-y potom skrze pány wládae domu Rosen-

berského pawowány a k spuštní piwedenv nejsau, nýbrž

užitek hojný pinesu, jakž na swém míst oznámeno bude.

Toho asu pan Wáclaw Metelský z Feldorfu umel
(1550); kšaft jeho do Prahy, abv do desk wložen bvl, po

sw. Markét wezen. Uinil mocnu otcowskú porunici paní

Annu Rosenberskú z Rogendorfu ; než odkaz swdil Ann
Malowcowé, dcei jeho.

Tch as k domu Rosenberskému statkowé piku-

powáni: Drslawice, statek nkdv Binarowský, od pana Zig-

munda Robmhapa za 1200 kop gr. . Sedlec od pana

Šebestiána Koenského, Zele od Oldicha Španowského,

Winterberk od pána z Hradce. Stáli i páni porunici

o osmnácte wesnic od Hluboké blíž Wolyn a Helfenburku

ležících, než zmeškali, protože komora o n s Adamem
Repickým trh podlé pípowdi králowské jemu pedui-
nné zawela (1550). A pro to pikupowání nemohlo hoto-

wých penz zbýwati, anobrž pomalu dluh w domu Ro-

senberském pibýwati musilo.

Ten týden o stedopostí zaalo se piwo bílé waiti

na Zeli za Jana písae, a wždv každého waru wystawo-

wáno patnácte wrtel, wrtel po 1 kop mis.

Byl toho asu na Drslawicích písaem pi dchodech
a piwowáe Jan Plosek, jinak z Ploskowic; ten swéwoln
odtud, neuiniw potu, s njakau summau penz wvwázl;

po nmž nelitowawše nákladu páni porunici spch sp-
sobili, a doptawše se jeho \v Salcpurku wsaditi dali, a pi



38

1550. biskiipowi snažné, i krále políebowawše, jednali, aby 7. toho

práwa do ech propuštn a wydán byl; i nemohli toho

raddy, ponwadž w zjewné neweíe a krádeži postižen,

bez umenšení jurisdikcí a práwa jejich, aby odtud ^vy-

zdwižen byl, uznati ; tu zanechán a konec swj wzal.

JLéta pán I5dl.

1551. W pátek po tech králích paní JMt ráila jeti i, se

pannami šlechtinami na Zerownici dle swatebního weselí

pana Jana Pasowarského.

Byw pan Wilém pi dworu JMKé w Wídni, wzne-

šení s prosbau poníženau w píin opatení domu swého

na JMKú uiniw takowé poruení od JMti pozstalým pá-

nm poruníkm zjednal:

Ferdinand oc.

Urození wérní naši milí! Oznamujem wám, že jsme

od urozeného Wiléma z Rosenberka i na míst bratra

jeho mladšího, wrného našeho milého, wíce nežli jednau

prošeni, ponwadž urozený Albrecht z Gutenšteina z to-

hoto swta jest powolán, kterýž spolu s wámi jedním po-

runíkem zízeným a zmocnným týchž sirotkw z Ro-

senberka byl, a urozený Jeroným Šlik z Holeje, hrab
z Passaunu oc, wrný náš milý, také na zdrawí swém
nedostatek trpí, pro kterýž tak bedliw jako prwé k spra-

wowání dohlídati, a podlé poruenstwí toho statku opa-

trowati nemže, a zwlášt znajíc, že jmenowaný Wilém

z Rosenberka léta swá dosplá jmá, bude moci sob i mlad-

šímu bratru k dobrému hospodaiti a sprawowati. Kdež

nemohauce my to sirotku k lepšímu dobe uiniti, wám
porauíme pikazujíc, abyste nadepsanému Wilémowi z Ro-

senberka i na míst^ j^^^o mladšího bratra, wšeho statku,

podlé poruenstwí po otci jejich sprawedliw náležitého a

píslušejícího, na den sw. Jií aneb nazejtí postaupili, a

toho se nikterakž nezbraíiowali aniž odpírali, jsauce po-

winni tak uiniti; a on pokudž zízením králowstwí e-
ského jest wymeno, sám od sebe i na míst bratra

swého pi dskách zemských z práce a z dobrého spra-

wowání i opalrowání statku wám podkowání, jakž jest
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toho obyej, uinili má. I znajíce jistu wíili naii bvli, tbbi.

tak se zarhowejte, jinae neiníce. Datum w Wídni w au-

terý welikononí 1. lóól.

Jeronymowi Slikowi a Oldiichowi Holickému z Štern-

berka poruníkm domu Rosenberského.

Podlé toho pán mladý skrze psaní s pknvm ped-
ložením píin pi paních porunících , aby nm podlé

králowského rozkazu na již jmenowaný termín panstwi

postaupili, wyhledáwal. Pan Jeroným Slik pro ležkú a

nesnesitedlnú nemoc swú wíce na onen swet než na tento

hledéw, bez odpornosti mocný list od sebe wvdal, kterýmž

wšechném heitmanum, purkrabím, wšelijakým úedníkm
a konšelm, richtám a wšechném poddaným oznamuje,

že poruenstwí toho se zbawuje, a jich, abv powinnost pánu

swému ddinému wykonali, napomíná a porauí. Než

pan Oldich Holický za prodlaužení terminu do dwau
nedél po sw. Jií žádal, též pro swj nedostatek zdrawí

a pana otce swého; což tak pán mladý uinil, a pánu po-

runíkn den w auterý po božím wstaupení a nic dále, pro-

tože od JMGé na krátký as dom odpuštn, poruenstwí

takowého k wzdání a panstwi postaupení osobnímu jme-

nowal, i pátely k tomu dni zachystal. Ale pan Holický

wždy tžce zstáwal, a na cestu wvdati nesmew se, skrze

plnomocníky na swém míst tu wc listown takto opatil:

Já Oldich Holický z Šternberka a na Leštn známo
iním tímto listem pede wšemi, jakož na rozkaz JMKé a

žádost urozeného pána, pana Wiléma z Rosenberka, pana

ujce swého milého, pánu jsa od dobré pamti pána, pana

Petra z Rosenberka poruníkem a jedním spráwcí domu
Jich Mtí pán z Rosenberka uinn, zase statkw panu Wi-

lémowi z Rosenberka, panu ujci swému miléniu, postaupiti

jmám ; i ponwadž ne zaumysln, ale z dopuštní božího,

nemocí jsa obtížen, toho wykonati osobn pro nedosta-

tek zdrawí swého nemohu : tímto listem mocn poruil

jsem a porauím urozeným wládykám panu Hemanowi
Malowcowi z Rlalowic a panu Wilému Wojkowskému z Mil-

hpstic a na Jemništích, JMti panu Wilémowi z Rosenberka,

panu ujci mému milému, tch wšech statk JMti náleži-

tých postaupiti, pátiy aucdníky na zámcích wšech ze wší
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1551. powinnostl mnau zawázané, purkmistry z mst^ z msteek,
richtáe ze wsí wsech mocné propustiti a postaupiti se wší

poddaností, a JMti pánu z Rosenberka w moc jakožto pra-

wému ddici uwésti; a na potwrzení toho a pro lepší w-
domost swú wlastní peet k tomuto listu zmocnnému jsem
piitisknauti dal. Jenž jest dán a psán na Leštné we twrtek
den božího wstaupení 1. 1551.

Pan Wilém pi konci psaní swého témuž pánu Ho-

lickému takto odpisuje:

Kdež pak tíž páni poslowé Waši podlé téhož zmoc-

nní i porueni Wašeho na míst Wašemjsau to wykonali,

a mn jsau panstwí a statkuw mých od osobv Waší, ja-

kožto jednoho z pánw poruníkw mých, postaupili.

Z ehož já Wám, mj zwlášt milý pane ujce, pátelsky

dkuji, i také Wám se toho, což jste k dobrému a užite-

nému mému a bratra mého w mé mladosti pracowati rá-

ili, rád dobrým pátelstwím odplacowati i odsluhowati

chci oc. Datum na Krumlow w úterý po slawném hodu
božího na nebesa wstaupení léta oc.

A tak postaupena pánu mladému tato níže psaná panstwí

:

Krumlowské s osedlými . . . 3209

Teboské » ... 1337

Nowohradské i s duchowními . 1747

Rosenberské 746

Helfenburské 713

Chúsnické 877

Milinské 213 krom
tch, kterýchž paní Piosenberská z Hradce w držení býti

ráila.

Msto Prachatice s wesnicemi . 237

Item s lidmi duchowními a wrchnostmi

nad nimi.

Kláštera Wyšebrodského . . . 879 osedlých

Kláštera Korunského .... 136 »

Kláštera Teboského .... 261 »

Kláštera Rorowanského ... 111 »

Kláštera panenského w Krumlow 141 »

K lare Krumlowské .... 329 »

Summa tch osedlých 1 1035.
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Iteiii Wintrberské panstwí, Drslawice, Lhenice s wos-

nicenii. Item potom dostal i tolio zboží, kteréhož w držení

l)vla paní Anna Rosenberská z Hradce i jiných.

Pán mladý, když se w panstwí uwázal, wšecky a wse-

lijaké wézn po wšech panstwicli pustiti a prázdna wezení

uiniti rozkázal, i mnohým hrdla šenkowal, i wražedníky

na zápisy wydaw, a tudy od milosrdcnstwí spráwu domu
swého zaal.

Po ujetí panstwí pan wláda sobe raddy obrati a

poddaným za spráwce pedstawiti ráil takto:

Wilém z Rosenberka oc, spráwce a wláda donm
našeho Rosenberského, maudrým a opatrným purkmistrm

a raddám, richtáum w mstech, w mstekách, wesnicích

i wšem poddaným našim na panstwí N. (jednokaždé spe-

cifikowaw) wérným milým, píze swú i wšecko dobré

wzkazujíce, tímto listem oznamuj em. ,fakož ponkud wám
wédomo, že z píin nkterých ješt bytu našeho usta-

winé doma býti nemže, i poznáwajíce toho býti welikii

potebu, abv osoby na Krumlowe zízeny byly, k kterýmžby

wšickni poddaní naši zení, kdyby kterému z poddaných

našich poteba pilná ujíti se nastala, o by swými úed-

níky narownáni býti nemohli, jako k osob naší wlastní

míti mli, abv žádný z poddaných našich w swé sprawe-

dliwosti a poteb obmeškán nebyl, zídili jsme na míst

našem za raddy a spráwce na Krumlowe urozené wládyky

Adama Sudka z Dlúhé, Jindicha Wojíe z Protiwce, Mi-

koláše Humpolce z Tuchoraze a Wáclawa Albína z Hel-

fenburku kanclée, wrné naše milé, aby oni w nepítom-

nosti naší wšickni spolu, aneb kdyby který z nich z po-

teby odjel, ti, kteí doma zstali, moc mli jednoho kaž-

dého na míst našem wyslyšeti, ped sebe sroiti, uwážiti

a jednomu každému za sprawedliwé uiniti, jakobycliom

sami osobn pítomni byli ; jakož jim toho dobe wíme,
že se oni we wšem k jednonm každému tak , jakž jsme

jim o tom dostaten poruili, a jim toho swili, sprawe-

dliwé zachowají. A wám také wšem wbec i jednomu

každému zwlášt porauíme, kdyby kterému co takowého

nastalo, ježtoby k naší wlastní osob píslušelo, a žeby

co úedníku jeho rownati aneb k místu wésti nenáleželo.
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155 1 abyste se k wýš jmenowaii}in osobám, raddáni našim zí-

zeným, werným milým, o to ucházeli, jimi se w takowých

potebách sprawowali, a na nich piestáwali, jinae neiníce.

Dán pod naším wlaslním dekretem na Krumlow w pon-

dlí ped slawností sw. Jana ktitele božího 1. p. 1551.

A též raddy také, jakož málo níže dotkne se, za pl-

nomocníky pi saudech, tak také zwláštním piznáním za

zmocnné dskami, aby mohli na míst pán týmiž dskami

zápisy w píin summ dlužních neb spráwních pijímati

i propauštti, naídil.

Jinú potebná wc pan wláda na králi JMti obdržeti

ráil takto :

W kwaternu pamtném zelenmi. 1551. vv sobotu po

sw. Janu ktiteli božím.

Ferdinand, z boží milosti ímský, uherský, eský
král, infant w Hišpanii, arcikníže rakauské a markrab mo-

rawský, lucemburské a slezské kníže a lužický markrab,

z plnosti moci swé a z zwláštní milosti králowské Wilé-

mowi z Rosenberka oc. milost uiniti a toho dopustiti

jest ráil : Jestli žeby on Wilém z Rosenberka chtl kohož-

koliw ped saudy zemské wtší neb menší i k jiným wšem
saudm ki^álowstwí eského pohnati aneb listv jakýmižkoli

obeslati, aby na míst a jménem jeho Mikuláš Humpolec

z Tuchoraze, Wáclavv Albin z Helfenburku, kanclé jeho

Wiléma z Rosenberka, Jiík Labaunský z Strašína, Jiík

bakalá od Rílých Orlw, Wáclaw z Peclinowce, Jiík

Ursin z Wladoe, wšech šest, pt, tyry, ti, dwa spolu

neb jeden z nich mohli a moc jmli, mohl a moc jml
pohánti i také obeslati, k nim stáwati, se ohlašowali, sau-

diti se, pe wésti, odpowídati, to wšecko uiniti, což k tm
wšem phonm a obesláním uiniti písluší. A také jestli

žeby on Wilém z Rosenberka kohožkoli chtl ped též

nadepsané saudy, wtší neb menší i jiné w králowstwí e-
ském, pohnati, neb listy jakýmižkoli obeslati, aby na míst
a jménem jeho, nadepsaní poruníci jeho, wšech šest, pt,
tyi, tí, dwa spolu aneb jeden z nich, mohli a moc jmli,

mohl a moc jml ty wšecky piihony a obeslání k sob
pijímati, k nim stáwati, se ohlašowati, saiidili se, pe wésti,

odpowídati, i to wšecko uiniti, což k tm puhonúm neb
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obesláním ped týmiž wšemi saiidv piíslu.sí. A cožby oni

nadepsaní poruníci tímto poruenstwím wvsaudili, to jiná

býti k ruce jeho, Wiléma z Rosenbcrka, a cozkoli pro-

saudí to také na statku jeho shledáno b}'ti jmá, a jim na-

depsaným poruníkm swyni to wšecko na zisk i na ztrátu

porauí. A tato milost jemu AVilémowi dána léta oc. ól,

w auterý po swátosti, a od téhož dne trwati má až do tí

let poád zbhlých a dále nic. Posel na to od JMKé
ke dskám zemským bvl jest Wolf z Wesowic a na Dau-

brawské Hoe, nejwyšsí písa králowstwí eského a krále

JMti téhož králowstwí komcry eské president, z wládyk

jsa na to od JKMti k dskám zemským zwlášt wTslaný.

Stalo se toto piznání na eském Krumlow 1. b. oc.

padesátého prwního w pondlí ped sw. Janem ktitelem

božím.

Tento wýpis dán jest z desk zemských z rozkázání

urozeného a stateného rytíe pana Wolfa z Wesowic a

na Daubrawské Hoe, nejwyšsího písae králowstwí eského
a krále JMti téhož králowstwí komorv eské presidenta,

pod peetmi Wiléma z Hradesína, mi.slokomorníka k. . a

Woldicha z Prostiboe na Lochowicích, niistopísae téhož

králowstwí eského 1. oc. 51, w sobotu po sw. Ondeji,

apoštolu božím.

Woldich z Prostiboe na Lochowicích,

raístopísa králowstwí eského.

W pátek po božím wstaupení pán mladý JMt a paní

máti Její iMt se pannami šlechtinami, dcerami swými, i ji-

ným fraucimorem ráili jeti ku pánu z Hradce na Žirownici

pro pátelské nawštíwení, a odtud na Pacow ku pánu

Spanowskému,

Pan Jeroným hrabe Slik, ješté pi letnicích w swém
trápení ležew na zámku Rabšteiné, nezapomenul na pána

mladého z Rosenberka, nýbrž pána pátelským psaním na

rozžehnanau nawštíwil, s tím oswédením, že wérn podlé

možnosti swé o dobré domu J.Mti peowal; a ponéwadž

jak od dobré paméti pana Petra z Rosenberka z dúwér-

nosti ujcowské k tomu poruenstwí naízen bvl, že pana

ujce swého, pána mladého, prosí w takowéž nadéji, ze

syna jeho sob poruena jmíti bude, s tím doložením.
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1Ó5I pan wláda rady paní matee swé, pana biskupa Passow-

ského a pán liofnianowy a nepobíhá, že pána napomíná^

a pánu bohu \v této smrtedlnosti s rozžehnáním porauí.

Král Maximilian toho roku mw do ech píiwezti

paní manželku swú arciknéžnu Marii z Hišpanie, oddaw

se na cestu do Wlach do Genua^ a odtud pustiti se mín
a plawiti po moi k hispánské zemi do Warsalony pro

túž paní králownUj manželku swú, kdež tehdáž býti ráila,

a odtud zase k Itálii do Genua nawrátiti se ; arcikníže Fer-

dinand pány eské k wyprawení do Wlach dle prwodu
dání tak slawné arciknžn napomínati a žádati ráil, i pana

wládae takowým psaním:

Ferdinand z boží milosti arcikníže rakauské.

Urozený wrný náš milý ! Psaní twému, kterýmž se

omluwna iníš, žehy do Genue a odtud s nejjasnjším

knížetem panem Maximilianem králem eským JMtí, pá-

nem a bratrem naším nejmilejším, a paní manželkau Jeho

Lásky s strany opuštní statku swého, w kterýž jsi se te
w now uwázalj do tchto zemí jeti a tak w brzkém asu
wyprawiti se nemohl, jsme wyrozumli. 1 ponwadž o tom
zpráwu jmíti ráíme, že poruníci twoji až posawád statek

twj tob bez škody jsau spraxvowali , ješt to na ten

krátký as s auedníkv twými, kteréž jmáš, dobe uiniti

a pihlídnauti budau moci. Protož tebe ješt milostiw

žádáme, ponwadž pi statku swém málo zmeškáš, že se

w tom JMKé, panu otci našemu nejmilejšímu Jeho Lásce

i nám (ponwadž ta jízda jest tob k poctiwosti, a žádný

jí nám ješt neodpowdl, a ty také aby prwní nebyl)

poslušným ukážeš , a tak se podlé prwní žádosti naší

povvoln zachowáš; což tob potomn milostiw wzpomí-

náno bude. Dán na hrad Pražském w auterý swato-

dušní 1. oc. óL
Ferdinand.

Henricus, burgravius Misnensis,

S. R. Bohemiae cancellarius.

Post scripta: Pakliby wždy pro opatení statkw a

jiných pilných poteb twých tu jízdu wykonati nemohl,

tehdy nám to, tím neprodléwaje, oznámiti neoponnjej,

abychom se wdli ím spravviti, a králi Maximiliunowi
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Jelio I^ásce, pánu a bratru našemu ncjinilcj.šínm, o tom t'^-

zpráwu uiniti mohli. Datum uts.

Na takowé arciknížecí druhé psaní pán pipsal arci-

knížeti, že tak posUisné a poddan se zacliowati, a na tu

cestu se do Wlach k pruwodu dání králowne Marii wy-

prawiti a wydati chce. Proež arcikníže jiné psaní pánu

uinil takto:

Urozen}'., v\ érný nás milý ! Wédéti dáwáme, že nám
nejjasnjší kníže, pán Maximilian, král eský, pan bratr

náš nejmilejší, psaní uinil a oznámil, že tyto dni z Wídné
do Genue w^jeti ráí. Protož tebe milostiwé žádáme, aby

na den sw. Jana ktitele božího nejprw píštího w Linci

se najíti dal, a nazejtrí s jinými osobami do Genue jel.

A mv tob to milostiwé wzpomínati ráíme. Dán na hrade

Pražském w pondlí po sw. Bonifacii 1. oc. 51.

Díwe nežli pán z Krumlowa wyjel, ku pánu se pi-

pojili páni towaryši též cesty k wykonání, pan Zachariáš

z Hradce, pan Adam Repický (ten w Mailandu we Wlaších

žiwot dokonal), páni Leskowci i jiní, a tam w Linci z ce-

lého králowstwí eského panstwo a rytístwo k tomu pí-

nosu wybrané sjelo se. Pan wláda asn do Lince pro

zjednání dle osoby swé též pana Joachima z Hradce a

pán bi-atra hospod naped odeslaw^ z domu wyjel 23 Junii;

než král Maximilian, pan ženich (sic), ten naped z Wídn na

pošt k Itálii ped sebe cestu wzal. Pan wláda s jiným

towaryšstwem, kdvž tu jízdu konawše do Salcpurku i In-

špruku dostali se, a odtud do Cech psaní poslali, potom

táhli k Mailandu. Pan Joachim z Hradce, jako wrný pítel,

zase pánu mezi jinými wcmi pkné napomenutí uinil li-

stown takto: Wás, nejmilejší pane šwake mj, napomí-

nám, i jakž nejwýše býti mže, prosím, abvste pána boha

wšemohaucího ped oima srdce swého jmli, a nedali se

bídnému swtu a towarvšstwu na nic na to nawésti, pro
byste pána boha swého na sebe rozhnwati mli a duši

uškoditi. LiníteH to, wšecky ceslv a šlépje Waše Wám
íditi a sprawowati bude, tak že toho nic na Wás nedo-

pustí, což bv Wám nejmén na škodu býti mlo. Dej Wám
to srdce wšemohaucí nebeský bli pro swé weliké a neob-

sáhlé miiosrdenstwí.
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Pitom pán Hradecky pánu mladému píše takto:

Nowin odsud obzwlá.štnícli žádmcli Wám napsati newím,

než paní z Gutenšteina, wdowa pozstalá^ jest také z tohoto

swéta powolána, a pi bratru swéni, pánu Holickém na

Leštné umela. Paní Zajícowá také umela, a k tomu tchto

dnw znamenitá škoda mu se stala; nebo weliký díl zámku

Budvné mu se oboilo a roztrhlo néjakym prachem^ kterýž

we wéži pán jniél, a hlásný neb holomek zapomenul swíky

na wéži, a tak se zapálilo a toho se prachu dohoelo, a

jedenácte osob zabilo se a zasulo, a on pán welmi téžce

nemocen jest. Dcera jeho, která jmá pana Litwína Po-

pela, také na smrti leží, a tak práw ruka pán se ho

dotkla. Pan Fiiršic starý ten jest také z tohoto swéta po-

wolán dnw pominulých.

Potom od datum listu tohoto we dwau nedlích týž

pan kanclé, pan Joachim z Hradce, k císai do Wídné

jel, a tam za nékterú nedli pobyl.

Toho roku kladeným ohném w mésté .íihlawi pes

300 domw, jakž se spráwa dáwala, wyhoelo, a mésto

Polná, že málo ho zstalo, w^páleno, i w jiných krajích

mnoho o ohních slyšáno bylo. Z té píiny pán z Hradce

regentii Rosenberských napomínal, aby se ped ohni a

palii po panstwí opatrowali.

Pi konci msíce Augusta poali na bolesti morní

místem okolo Krumlowa promirati. Paní Její Mt pana Petra

Woka s pannami šlechtinami na Tebo úmvsl ráila míti

poslati; ale kdvž tam také blízko poalo se nakažení zje-

wowati, z toho sešlo, než zstali na Krumlow pedce.

I toto se nachází, že toho roku pi swatém Wáclaw byl

mor weliký, tak že na Teboni a w osadé k té fae nále-

žité každý den nejprw po 5, po 6, a potom po 10, po \h

a 16 pochowáwali. Trwal dlauho, tak že wíce než 900 umelo.

Léta pedepsaného JMRá mandát wbec wydati a

rozsílati po krajích poruiti ráil, kterýž w sob summówn
toto obsahowal

:

1. Že JMKá nkolik let s nepítelem Turkem pímií

jmíti ráí a pokoj.

2. Že jé Turek zrušil a mír vvywolil, i k tažení proti

kcsanslwu welmi siln w Uhích zholowil se.
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3. A protož hotowost wcejná snmem 1 p. 15 í3

naízená aby proti nvmu zdwižena byla, totižto s jednoho

tisíce kop groš eských jeden k zbrojný a tyi pší,

aneb místo ty peších druhý jízdný k wýpravve na po-

skoku byl.

4. Po druhém oznámení w poteb nuzné aby wzhru
byli, a táhli, kamžby náleželo, dle obhájení ki-esanstwa.

Datum toho mandátu w Wídni w pátek po sw. .lil jí oc.

Podlé tohoto králowskho mandátu páni raddy kance-

láe Krumlowského nepominuli po panstwíeh hned takowé

wcejnosti, nechtwše z zadu býti, w nebytí pána mladého

doma naíditi.

Msíce íjna eská jízda auprawná proti králown

pijewše do Genue, tu na pana ženicha a newstu (sic) oe-

káwah nkolik nedl, až se jim welmi stýskalo. O králi Ma-

xin)ilianowi diwných nowin doslýchali, že wyprawiw se s 1

1

galemi, s Francauzy na moi putku jml, a zase zpátkem

ustaupiti rausil, a takž píjezd jeho wždy se prodlužowal.

André Dori z Genua s nkolika galeemi dle prvvodu dání

králi Maximilianowi k Hišpanii se pustil, a mimo Marsilii táhl,

kteráž pewnost náleží králi íránskému. A že heitman té

pewnosti, moha ho poraziti a jiti, tudy jej propustil, proto

w strachu byl, aby mu král hlawv zsmísti nedal ; z té pí-

iny se dwma galeemi odtud odjel do INeapolis, a k cí-

saským pistaupil.

Král Maximilian s arciknžnau Marií manželkau swau

a dítkami šastn do Genue vv pátek ped sw. Kateinau

pibrati se ráil.

Toho roku pan Wilém nawrátil se do Cech ; nebo

we Wlaších dlauho w mst Fogera i w jiných, i také zase

nawracuje se w Inšpruku nkolik nedl se zdržovvati ráil.

Než Wlaši dobe Cechm mšce petásli; pána mladého

z Rosenberka nmoho tisíc korun ta jízda stála.

Dne 24 Octobris jinak w auterý po sw. Woršile

JMt paní stará z Rosenberka wyjeti ráila k Passowu dle

nawštíwení paní hrabnky staré z Salmu. Nebo toho ninož-

stwíkrát listown s prosbau wyhledáwala. A ráila zase pi-

jeti we twrtek po wšech swatých.
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liéta pán 155 3.

21 Januarii král Maximilian z Inspruku hnul se do

Halu, a odtud potom po wod plawil se k Linci s králo-

wau swau Marií a fraucimorem španlským. Ale prodlau-

žila se ta cesta; nebo králowna nebyla zdráwa, nepriwvkši

nmeckému powetí. Pan Wilém, wláda domu Rosenber-

ského, na poštu wsedw cestu k Linci ped sebe wzal a

odtud na Krumlow.

Pii asu hromnic paní Její Mt ráila býti se pannami

šlechtinami z Rosenberka, dcerami swými, w Wyšším Brode,

a ponwadž tehdáž cikáni, wyhnáni bywše z Rakaus, na

panstwí Krumlowském okolo Piany i jinde roztrausili se,

o tom kancléowi poruiti ráila, aby bez meškání z pan-

stwí wybyli byli. Raddy naízené na Krnmiowe pana Ho-

lického i w té wéci i w jiných w nepítomnosti pana wlá-

daie, jakožto nkdy poruníka domu Rosenberského se

dotazowali a za radu žádali.

Ped sw. Matjem pán mladý JMt pijew na Krum-

low, chtw s radostí a weselím masopust, ponwadž mu
pán bh ráil šastn domíí pomoci nawrátiti se, a že se

s swau paní matkau, panem bratrem a pannami sestrami

w dobrém zdrawí shledal, kwasiti, ráil písae nmeckého

Mikoláše Witticha do Lince s wozem a se tymi koíími po

mstské pozaunáre neb muzikanty odeslati, aby na Krumlow

prijedauce JMti poslaužili. Než purkmistr, riáhtá a radda

msta Lince rádi by to uinili a pánu takowau muziku od-

pustili, ale tím se wymlauwali, že krále Maximiliana w brz-

kých dnech oekáwají, a protož že welmi nepípadn pán

ráí o n státi, a že newdí, kterak bez swé njaké hanby

je odeslati. 26 Februarii. INicmén pán ráil muziku \v Ce-

chách, pri kteréž dosti wesel se panem Joachimem z Hradce,

pani manželkau jeho i jinými pány a piátely pobýti ráil,

sob najíti; a iudy pánu píina dána, že sob do domu

wšelijakú muziku, nelitowaw nákladu, nechtw se jiných pro-

sili, zjednati ráil. W Budjowicích eských .íoachimowi

warhaniku ráil dáli dlati regál nowý s nkolika nuitacíiiii,

a od nho dáti í)0 kop niiš. K tomu také i jiná. instru-
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menta niuziiká i muzikanty a pozaunáíc JMt pán zjednati iš^jž

ráil. Gregr pachole, wyuiw se w Linci na pozaun a cink,

a byl piípowéd dal mstu slauziti, wšak na žádost pán
aurad Linecky JMti pánu ho pustili, a len až do sešlosti

wku a skonání pvi domu Rosenberském zstal.

O té jízdé do Itálie proti králowne i to wedti sluší,

že Jan HodjowskV ze jména, ktei'í byli z Cech, jak se wy-

prawili a kudy jeli, i o jiných píhodách wypsaw, dal poetowi

w latinské werse uwcsti, kteíž spisowé mli by se nkde najíti.

Msteko Swiny Trliowé ped asem shoiewše, jich

131 osedlých, a znamenitá škodu wzawše pomoci od pana

wládaie, když se ze Wlach nawrátiti ráil, wyhledáwali

;

a akoli pes 900 strichu obilím založeni, wšak pán

kterakby zase ^^stawti se a k žiwnosti pijíti mohli, naí-

diti ráil.

Pan Wolf starší Krají z Krajku a na iNowé Bystici,

nejwyšší purkrab Pražský, dlaw weliký rybník, pan wláda
o to dopisowal se ku pánu, ponwadž pedešle za pan
poruník strhw se jeden rybník Bystiky škodu nelikú

udlal, aby pán wdl, co iní, a radji na takowé zsílené

wod toho díla nechal. Zase odepsal: Co se tam prwé

stalo, že to božím dopuštním šlo, když hrom do traubv

udeil, ji roz\yrhl i s hrází, že se strhnauti musil; než ny-

njší dílo že se wší bezpeností dlá, a stawidla na rybní-

cích že dobe opatena jsau k utrhnutí zbytené wody.

Doslýchati bylo toho roku, že Martin von Kossa z Ni-

derlandu se, 30000 pchoty a 11000 jízdy králi franskéniu

do jeho zem wpadl, do dAyacíti mst popálil a ti

wzal, a táhl upímo k Paryži, a král ped ním byw w strachu

s swým wojskem ustaupil. I pokik šel o knížeti Mauriciuwi,

že s swým lidem a towaryšstwem Erenburgerské klausy wzal,

a w pondlí pominulý do Inspruku wtrhl, a ležení swé na

dlauhých lukách u Inspruku rozbil; tak za to jmli, že

ssílen byl lidem wýborným do osmi tisíc. Ty nowiny po-

znamenal pan Wratislaw z Pernštejna, u Wídn byw dne

28 Mai.

Toho také asu Nornberk od markrabte Branden-

burského obležen byl, a týž markrab Albrecht po ui-

nné s Nornberany umluw odtrhw, msto Cheb obehnal.

>\ . Bhey.an 4
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echowé welnii se toho lekli. Z té píiny ihned weej-

nost, abv do králowslwí wpád s wojskeiu swýni uiniti

ciill, po wií zemi naídili. Pan wláda se pánem z líradce

obeslal swé heitmany z panstwí na Tebo. W pondlí po

svv. Janu o to radu drželi. Lid wypranen byl na pomezí,

a oekáwab až se w Passow smlauwa zawela.

W pondlí po slawném hodu ducha sw. pan Woldich

Holický z Šternberka Ottagara, bratra swého mladšího,

z Lestna na Krumlow ke dworu JMti pana wládae, aby

pi panu Petrowi AVokowi uil se, ponwadž pan wláda na

žádost pána z Šternberka tonm dowolení dal, wyprawil.

INež starší bratr Wáclaw ten pi panu wládaoni slaužil.

Toho roku ped letnicemi král Maximilian w Passow,

kdež k Jeho Jasnosti kníže Mauric i jiná knížata íšská

i biskupowé za píinau smluwení a spokojení knížat íš-

ských se byli sjeli, býti ráil. Pan Joachim z Hradce k hodu

sw. ducha odtudž z Passowa na Krumlow pijel, než to je-

dnání pro upokojení íše prodlužowalo se.

JMt pan wláda nkteré wesnice s dowolením jistým

králowským od panslwí Hlubockého kaupiti ráil, a ty od

Jeticha Slatinského purkrabí Hlubockého na míst pana

Ungnada w pondlí swatodušní JMti panu Wilémowi po-

staupenv, pijímaw je k ruce J.Mti .^likuláš Humpolec. Byly

pak tvto wsi: epejice, .lietice, Bohaunice, Kamenná,

Wšechlapv, Twrzice, Bušanowice, Ulehle, ^^'^hoany, i\eu-

služice, Títeže, Setchowice, Bolikowice, Badohostice horní,

Radohostice dolní, Stranjowice, Milejowice, Hostíce, za

pl twrta tisíce kop f>roŠLi ., a tak do desk wloženy.

Dne 14 msíce Junii JMt pan wláda se paní mátí

swau ráil wzíti cestu ped sebe do Steyru, a tam 'S dni

pobywše, zase k domowí se obrátili.

W auterý ped sw. Janem ráno we d« hodin starý

písa na Rosenberce jménem Beneš Sittich umel, aneb

radji zastelen w dom swém. Ránu w nm našli proti

srdci, a na košili bylo znáti, že se z runice zastelil; nebo

košile byla prachem opálena. Jindich Cinyšpan z Her-

šlaku heitman wci jeho wšecky speetiti dal.

W prostedku msíce Augusta morowé powtí na

Krumlow se rozuíáhalo; pan wláda se dworem swým
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ráil se pi konci téhož mí'síce na Tebo olii'áliti. wsak 'áí

msíce Prasince týž mor w Krumlow pítrž bráti poal.

l'an wláda z eho se pHznáwal k berni, z originálu

se znáti dáwá takto:

Já Wilém z Rosenberka oc. spráwce a wláda domu
našeho Rosenberského oc. wyznáwám tímto listem pede
wšemi , že jsem podlé swolení snmowního , kteréž se

stalo na snmu obecním, kterýž držán bvl na hrad Praž-

ském léta oc. padesátého druhého ten pondlí po nowém
lét, statek swj wiecken, kteréhož na ten as užíwám,

též také nad kterýmž wrchnost jmám, jakožto kláštersky,

faráský, kaplanský, žádných dluhiiw sob newyraziwše, za
stojí, sacowati dal; a poddaných swých, též i klášterských,

arárských, kaplanských sacowati dal; a toho jniám za summu
jednokrát sto tisíc dewadesáte a dwa tisíce a tvry sta kop g.

eských. A lidé poddáni moji i ti, nad kterýmiž wrchnost

jmám, mají ho za summu dwakrát sto tisíc, osm tisíc, tyry

sta tyrydceti a dw kop grošuw wše eských. A to pi-

jímám k swému swdomí. K tomu na swdomí peet. Jenž

jest dán na Teboni we twrtek den sw. Jiljí 1. Ióó2.

Tolio roku kdvž pan wláda w hospodástwí swém
dobe se ohlídl, a spráwn sob wedl, KMt k tomu pána

míti ráila, aby wykonaje powinnosti podlé zízení a práwa

zem, do saudu zemského dosedl; a nejedno poruení

w píin té od krále sob uinné jml, a zwlášt a do-

staten, aby niím se newTmlauwaje pi sw. Wáclaw
k saudu zemskému na hrad Pražský najíti dal se, a místo

za saudce jednoho k sob pijal. Pán s poddanau wrností

i wolností se wýmluwna jakož mladostí swau takž i za ji-

nými píinami dležitými uinil. Byla pak ta hlawaí pí-

ina místo Rosenberské pední w saudu zemském, jež

kníže z Plawna byl sob osobil w létech mladých pána

-z Rosenberka, an páni poruníci škodn w tom bu zapo-

menuli aneb zanedbali sprawedliwosti praeeminencí domu
Rosenberského. Proež pán mladý na tom ustrnul, abv

sprawedlností swých dobýwal a hájil, s tím doložením, a
by o tu pauhú sprawedliwost piprawen bvl, že nemíní

w Cechách zstati, než tam zase obrátiti se, odkudž jeho

pwod jest, to jest do ítalie. Dále pán poníženu žádost

4*



na krále prositebne a poddané wzkládal, ponwadž se we-

likvch wcí jeho dotve, aby J.MKá král Ferdinand do

píjezdu swého do Cech tím prodlení mu uinili ráil.

Král milostiw k žádosti pán nakloniw se, až do pítomnosti

swé w králowstwí té wci zanechal.

Nicmén pan wláda we twrtek den sw. Michala

archangela ráil wvjeti z Tebon, wzav\- ped sebe cestu ku

Praze, jméw wšech koní 78, totižto swVch jízdných 40, osly

3, u špižného wozu 6 koní. A tito dwoané se pánem jeli:

pan Mian, pan Kolichreiter, p. Skol, p. JNluchek, p. Olbram,

p. Hons Lauter, p. Perger, p. Spanowsky, p. Tuap ; wšickni

po 2 koních jméli; pan Wojí a pan hofmistr po 3 koních,

než pan Leskowec jml 8 koní. A byw pán msíc w Praze,

dwa panketv držew protráwil okolo šesti set kop mis.

Posudní JMKé tehdáž dáwáno bylo po dwau gro-

ších eských aneb po dwau bílých, a za jeden kwartal od

sw. Jií až do sw. Jakuba; z domu Rosenberského sešlo

se ho Gó8 kop, 39 gr. wše mis. a od sw. Jakuba až

do sw. Hawla Ihh kop 37 gr. mis.

We twrtek den wšech swatých pán ráil jeti z Te-

bon ua Štken na swatek pana Pawla Malowce. Prwní

nocleh bvl w ^^'odílanech, w stedu na Štkni. Odtud

zase wyjeti ráil w pátek po wšech swatých do Prachatic

a tu noclehowati, w sobotu do iNetolic, odtud k Hluboké,

potom na Tebo.
Arcikníže Ferdinand byw mistodržícím w králowstwí

eském zwláštní libost jmw^ w šlwání, pana Wiléma z Ro-

senberka a pana Joachima z Hradce listown pobídnauti

ráil a jich žádati, aby w pondlí ped sw. Kateinau

k Raudnici od šesti se 20 chrty dali se najíti, že s nimi

rád wetowati ode sta dukátíi až do tisíce a zakládati chtíti

se ráí. Datum psaní na Podbradech dne — INovembiis.

Toho roku bern swolena proti Turku, nepíteli wiry

kesanské, tak že každá wrchnost duchowní i swtská

z statkw pozemských z tisíce kop miš. po 12 kop. mis.

a lidé poddaní z statkuw a nábytkuw též z tisíce po 12 k.

dáwali a wvprawowali, prwní polowici Georgii 1553 léta,

a druh polowici líartholomaci téhož roku nastalého .-)3.

Slaužiw nkdv domu Rosenberskému Krišto Elbcl
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za wládarstwí pana Petra Kulhawélio, potom dostaw se ku í^^í.

panu AVolfowi z Wiesowicj nejwyššiniu písai králowstwí

eského, na jeho piniluwu i bratra jeho Bernarta od pana

Wilénia z Rosenberka také /.a služebníka pijat. Datum

prímluwíoh psaní 28 Decembris.

Draliota \v Cechách. Zito bylo po I kope a nékde po

70 gr., owes po 40 gr. a místem po 30 gr., hrách po 2 kopách

a pšenice po 10 gr. a nkde po 80 gr.

liéta pán 1553.

We ctwrtek po sw. tech králích JMt ráil wyjeti isos.

z Tebon s fraucimorem a dwoiany swvmi na weselí swa-

tební pana Zachariáše z Hradce na Polnú; ráil jmíti koní

wšech 99. Se pánem jeli p. Kawka, p. Krají, p. Swihow-

ský, p. Mian, p. Stolinskv, p. .Alichal Spanowsky, p. Je-

ábek, p. kancléi", p. Bvšický, p. Krištof Albe, p. Perger,

p. Leskowec s 8 komi, p. Hons Lauter, p. Burian, p.

Kolchreiter, p. Skol, p. Kvzaur, wšickni jezdecky. A ráil

bVti wné až do nedle sw. Vincenci, a takž pan Zacha-

riáš z Hradce ženil se w nedli po tech králích 1. uts.

Dne 18 Februarii pan wláda listy otewenymi wšudy

po panstvví znáti dáwal, že proto iiberreitera aneb po-

jezdného naíditi ráil: 1. Abv po wesnicích pekupowání

dobvtka, obilí, mlíného i jiných wcí žiwnych nedopau-

stlo se, než aby jedenkaždý do mst, msteek po pan-

stwí swém hnal, wezl a nesl k prodaji; než což se dotyce

ezník po panstvví, ti toho užíti mohli, ale cizopanšti nic,

tak abv se dobvtek z panstwí od žádného newyhánl.

2. W krmách ne jiná než panská piwa aby wybirána a

šenkowána byla.

Toho roku na konec masopustu JMt pan wláda mnoho
pánu stawu rvtíiskélio sob blíž písedících jakožto sau-

sed na masopust do Králowa pozwal, s nimi masopust

wesele kwasiti, a je k sob pátelskau službau vvoln naklo-

niti ráil.

W pátek '.v noci na sobotu ped nedlí Invocavit n-
jakau nešastnau pííhodau liiezi twrtau a pátau hodinau

nilýíi panský pod Nowými hrady wyhoel; kamení mlýnské
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se rozpukalo, a kdjby lidé k bránní byli se nesbébli,

i dworu bv se bylo nechybilo.

Knéz Ondej, opat Tebosky, podlé snéniowního

swolení, kteréž se stalo na snénié obecním, držaném na

hrade Pražském léta 1553 w prwní nedli w post, jinak

ped stolowáním sw. Petra, statek swj klášterský šacowal

za summu dwadceti tisíc tyidceti pt kop mis. a lidé pod-

daní klášterní jnili ho za patnácte tisíc dewt set osmde-

sáte ti kopy wše miš. Datum listu w nedli postní, jenž

sloWe Judica, anno uts. Než kláštera Koruny tento ša-

cunk byl za summu 3600 kop miš. a poddaných za 5472

kop též miš.

Pan wláda od krále Ferdinanda za heitmana kraje

Prachenského naízen: k nmuž pidán statený Wilém

Pech z eštic a na Cešticích, pijawše ten auad k sob
ode dne sw. Jií až do roku.

Nkterý as w post t. j. w stedu ped zvvstowáním

pannv Marie, wLedenicích msteku na panstwí Teboském
patnácte dworiiw z gruntu wyhoelo. Zena njaká šedši

s swtlem na noc k telné kráw zapálila; a lidí dosti

bylo, wšak nemohli odolati.

Knz Bartolomj, opat Korunsky, winice klášterní

Kenické odewzdal panu Wilémowi z Rosenberka 6 Aprilis,

wšak w jisté smlauw.

Dlán most u Plané pes eku Lužnici na dolním

píwoze. Smluweno dílo pány Jarohnwem Sádlau z Wraž-

ného, Janem Wolbramem z Štke, Jiíkem Robbmhapem

z Suché a Mikolášem Humpolcem z Tuchoraze s Wácla-

wem richtáeni z Plané, z dewadcsáti kop miš., dwau dber
ryb a pti wrtelu piwa ídkého. Actum w auterý po pa-

mátce swatých Filippa a Jakuba. A ten nákladem pana

wládae udlán proto, aby k Zeli pro piwa mohli jezditi.

W pátek po památce sw. kíže nalezení umel na

Nowých hradech písa dchodní Jiík, za heitmanstwí Kri-

sto fa Muchka.

Toho roku JMt pán ráil na Zelené hoe u pana

Adama Šternberka o swátcích letnicích býti, ^\TJew zKrum-

lowa we twrlek ped hodem seslání ducha sw. s padesáti

jedním konm. Mezi jinými dwoiany jeli s JMtí pan Ho-
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p. Swejnoch oc. Jelo se k Prachaticím, tu jeden nocleh,

potom na Stelu, tu druhý , odtud na Zelenu Horu, pak

zase k Strakonicím, a tu pán ráil dw noci zstati, pak

skrze Prachatice dom se nawrátiti.

W pondlí ped sw. Wítem pan wláda s Její Rltí

paní slarú s padesáti tvrmi koíími ráil se na cestu \vy-

prawiti, a z Krumlowa wyjeti na Pacow, a odtud do Rych-

nowa ku panu Wlachvni Leskowci dojeti.

Jiík Baworowský, auedník Ilelenburský, ostatek zdí

k piwowáru pod Helfenburkem náležejících \v pondlí ped
sw. Wítem podlé wvmcni dal založiti ; kteréž we dvva*

nácti dnech dokonány, a tak ten piwowár dostawen, o kte-

rémž stawení i naped doteno.

Od místodržícího w zemi Ferdinanda arciknížete toho

asu takowé psaní ku panu wládai wyšlo

:

Urozený worný náš milý ! Wdli dáwáme, že Jeho

Láska král Maximilian, pán a bratr náš nejmilejší, té wle
bvti ráí s Její Láskau knžnau Mantuanskau osobn do

Krakowa na wesclí swatební jeti, a toho se na nás dožá-

dati ráil, abychom tebe psaním naším k tomu napomenuli,

aby od tohoto twrtku nejprw píštího w témdni pi Jeho

Lásce w Wídni najíti se dal, a pedse odsud s Jeho Láskau

do Krakowa na koích jel. Protož tebe milostiw žádáme^

aby tak uinil, a na swrchu psaný den do Wídn pijel^

a s sebau málo osob, což mžeš nejskrownjší poet —
neb Jeho Láska žádnému pes tri neb tyry služebníkw

pasirowati neráí — wzal; tu oznámeno bude, kolikbv služe-

bníkw s sebau wzíti jml. Kdež pak té milostiwé wíry a

nadje do tebe jsauce, že se w tom, nedadauc sob niímž

pekaziti, ani se ím wymlauwaje, powoln najíti dáš; a

Jeho Láska král Maximilian i my tob takowú twú powolnost

wší milostí naší wzpomínati a nahražowati ráíme. Datum na

liradé Pražském w nedli po sw. Jan ktiteli božím 1. 1553.

A a žádost arciknížecí wztahowala se, abv pán do

Wídn pijel, wšak král Maximilian psaním swým žádal,

aby pán jen do Olomauce 7 Julii wvprawil se, a potom

kdvž se termin prodlaužil, oznámil, že míní z Wídn 22

Julii wyjeti, aby pán konen na jednom koí 23 Julii
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také w Olomauci dle wykonání té jízdy do Polska dal se

najíti, a na krále oekáwal.

Když se pán na pedešlé arciknížete Ferdinanda psaní

k wykonání té jízdy nedostatkem zdrawí, kterýž na sob
jmél, wýmluwna inil, JMt arcikníže jinším psaním pána

žádal, ponéwadž prostrannjší as k tomu obrán, abv pán,

aby se pozdrawil, žádosti jejich dosti uinil; což pán tak

wykonal, a we twrtek po sw. pann Markét wyjel z Krum-
lowa na o koních bez jízdných k Olomauci, a odtud do

Polska s králem Maximilianem na cestu wydal se.

Wšak pedtím w pondlí ped sw. Prokopem JMt

pán ráil z Krumlowa wyjeti na Tebo, a odtud we stedu
na Bystici ráil pijeti se 38 komi.

Brzo potom JMt pan wláda ráil wvprowázeti knžnu
saskú Kateinu rozenu z Meckelburku, owdowlú (ta pána

asto do iMišenska zwáwala na štwaní). Jeli po sw. Kiliánu

w pondlí do Sobslaw, jmvvši knžna Její Mt wšech

koní 39 a JMt pán 80. Mezi jinými dwoeníny byl pan

Zmrzlík. Nkteí služebníci Její Mt z Sobslaw až do

Milína prowázeli.

Od pana wládae štwaní u Weselí položeno 1553

k pondlímu ped sw. Mataušem. Weliký poet stawu

panského i rvtíského z Cech i z xMorawy od pána na n
pozwáno, nkteí pipsawše, že pijedau, jako pan Wolf

Krají, nejwyšší purkrab Pražský, pan Joachim z Hradce,

p. Adam z Šternberka, p. Zachariáš z Hradce, p. Wol-

dich Holický, p. Petr a p. Zig^mund z Selnberka.

Pan wláda widw nepíkiadný, anobrž rozpustilý ži-

wot a nejednv wýstupkv a neády pi knžstwu na pan-

stwích swých, praelatum Pražským na n siížiti sob ráil;

kteíž písný mandát, kterak by se w powolání swém po-

božn a šlechetn jako wdcowé jiných chowati jmli,

wydali knzi Tomášowi arclpryštu Bechynskéniu a larái

Krumlowskému a mistru Ambrožowi pomocníku jeho, aby

sami na sebe dobrý píklad dadauce, je k ctnému žiwotu

jakož pkným napomínáním i také trestáním skuteným

pidrželi, JMti pána prosíce, aby jim w tom z moci swé

nápomocen býti a knžstwo takowé neposlušné wazbau

trestati dáti ráil. Datum mandátu latinského na hrad
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Pražském 14 Octobris. A za tau pííoinau pán prcd osobu í&ás.

swú a dkana swého Kruiulowského wšecko knžstwo na

jisty den obeslati^ a jim nkteré artikule dle dobrého ádu
mezi nimi naízené wydati ráil.

W stieda den wšech swatych JMt pán ráil z Krum-

lowa na Tebo, a odlud ku Praze se pánem z Hradce

k arciknížeti JMti na štwaní jeti, W auterý po sw. Mar-

tin pán zase na Krnnilow z Prahy se nawrátil. Stern-

berger pi pánu jel s dnoany.

W pondlí den sw. panny Barbory JMt pán na Krum-

low dralmé znamenitých hostí jmíti a náležit je uctíti

ráil, Jmám za to, že JMt král Ferdinand s dworem

swvm tu se zastawiti, když na snm jel, ráil. Nebo 24

Decembris JMKá do Mnichowa k knížeti baworskému pi-

jew, wehni dobe chowán, odtud potom k Augšpurku na

snm íšský ped sebe cestu wzal, a tam byl 30 Decembris.

Liéta pán 1554.

Pan Wilém bvw hned z poátku swého wládastwí '"'^^

w nedorozumní s Budjowskými z píiny té, že Bud-
jowští po silnicích lidi pán, s rozlinými kaupmi jedaucí,

po astu stawowali, proež pán zase Budjowským se opla-

cowati, a lidem swým, aby do msta na žádné trhy a

jarmarky nechodili, msta niímž nefedrowali, písn po-

ruiti ráil, tak že vvelký swízel proto msto Budjowice

trpti musilo. Z té píiny léta pedepsaného sjewše se

strany na Teboni w stedu po sw. tech králích, pány

prostedky Joachimem z Hradce a na Hradci purkrabí

Karlšteinským, Wolfem Krajíem starším z Krajku a na

Nowé Bystici nejwyšším purkrabím Pražským Ondejem
Ungnad zSuneku a na Hluboké, Henrichem starším zSvyam-

berka a na Zwíkow, Heraltem Kawkau z ían a na Štkni

a Šwnihow, .Janem starším z Swamberka a na Milewském

kláštee, Wilémem Pechem z Ceštic a na eštících ponkud
narownány takto: Ponwadž bez spatení tch silnic a spra-

wedliwostí na n nemže se té pi s gruntem rozumti,

že se jim termin k dalšímu srownání do roku pokládá
;

wšak mezitím cožby panští lidé po panstwí wozili, aby
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1554. jim pekáženo na cestách od Budjowských nebylo, krom
kdožbv do Lince neb Cáhlowa handlowal, ten silnicí na

Budjowice jezditi jmel, a pán proti tomu nebra pod-

daným, zwláš blízko písedícím, do msta na trhy. Ac-

tum ut supra.

W pátek ped sw. Fabiánem a Sebestianem pán ráil

se dwaceti pli koíími do Passowa na masopust, astau

páteiskau žádostí hnut byw, když nemohl sám pan bi-

skup na Krumlow pijeti, wyprawiti se, a jej pana strýce

swho, na njž jako na otce pirozeného laskaw bvl, na-

witíwiti, nawrátiw se zase dom w stiedu ped obrácením

sw. Pawla na wíru.

Na konec masopustu konal weselí swatební pan wlá-

da panné sestíe swé Alžbt uts., na kterémž mezi jinými

tito páni byli: p. Julius hrabe z Hardeku, paní Trkowá,

p. Mezrický, p. Wilém z Šternberka, p. Jan mladší z Lob-

kowic, nejwvšsí komorník králowstwí eského, (nejwyiší

pan purkrab byl též pri té svvatbé), p. Ungnad, p. He-

ralt z ían, p. Adam z Šternberka, p. Wáclaw Swihowský,

posel biskupa Salcburského, p. Joachim z Hradce, p.

Haugwic, p. Zachariáš z Hradce, poselslwí biskupa Pas-

sowského, p. Bartolomj z Swamberka, p. Jiík Kinecký,

p. Jan a p. Wlachvné a p. Wáclaw Leskowci, p. Linhart

z ían, p. Michal Spanowský, p. Tetaur, pp. JMalowci a

rytíistwa drahný poet.

Toho roku panu wládari pišlo listowní porueni od

krále Ferdinanda, aby promluw s dostatkem se pannau

abatyší Bohunkau z Šternberka w kláštee Krumlowském,

jí oznámil , abv k wli králowské Kateinu z Biskupic,

dceru pana Wáclawa z Biskupic, ponéwadž se o ní dobré

slowo slvšelo, a s ní asi ti aneb tyry obstární sestry

z toho kláštera propustila, že ji král za abatyši do králowé

kláštera w Starém Brn naizowati ráí. Panna abatyše

Krumlowská s nechutí tomu powolila, a neáda též panny

z Biskupic nebo bohatá bvlai, obmýšlejíc dobré konwentu

swého, odtud propustila; než jiné žádné z konwentu, ani

njaké panny Beyiny na králowské pipsání a jednání pana

wládae nkolikero, s platiwau tnichliwoslí wšecken konwent,

nábožcnslwí a eholu swú obhajowawši, propustiti nechtla
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a nenidhlA. protože tak se zawa/Aijí pi vclowání, že /. lolio 1054.

kláštera, dokud živvv, w\jíti nechtjí, a na to svvátost we-

lebnú pijímají.

Císa Ferdinand msíce Martii byl w Prespurce, pak

odtud k Wídni hnul se, a byl w Wídni 29 Aprilis. Ješt

král w Wídni byl i 5 Julii, a táhl k Cechm. Poto?n

jel do Aug.špurku na snm druhého roku, jakž níže.

Arcikníže po krajích mandáty swými mustrunky po-

ložili ráil, aby jeden každý podlé swolení snmovvního

ze dwau tisíc kop gr. . jeden k a ctyry pší wojcnsky

wyprawil. I jmw pan A^ilém k takowémuž mustrunku

lid svvj na Písek z Prachenska, a z Bechynska na Tábor

wvprawiti, abv tam w pondlí po sw. Tiburcí byli, i po-

nwadž pána takowý patent pozd došel, a pán swé pod-

dané we tech krajích jml w desíti, dwadcíti i palnácti

mílech, a solwa we duau nedlích bv je w hromadu spra-

wil; protož poslaw k tomu asu služebníky swé Adama

Sudka z Dlúhé a Buriana Litwína z Zahrádky na Písek

a Humpolce na Tábor, u pán heitraan krajských jakožto

mustihé se wymluwna swau bezelstnosti uinil, že lidu

swého wyprawiti nemohl.

Mikoláš Humpolec dohlídaw na panstwí k hospodá-

stwí, ped sw. Jiím dostaw se na Kukiweit, když tu wody

nejmli aneb ji hledati zanedbali, wvnalezw dw studénky

staré, dal je wyprázdniti a wyistiti, a tudy wodau piwcwár

i dwr opatil. Item tudíž w nowé chmelnici wysazowati dal.

19 iMai Henrich nejstarší kníže z Plawna, kanclé

králowstwí eského, náhle umel, otec Henricha staršího

a Hendricha mladšího, wlastních brati tch, kteíž se se

panem wládaem saudili.

4 Junii byl neobyejný weliký mráz ; i sice ped-

tím mrazowé bywali, tak že pamtníka nebylo, aby takowé

poasí pamatowal.

W nedli ped sw. Burianem msto Lomnice míli

od Tebon wzdálí wvhoelo.

Pan Wilém do akademie Wittemberské mládence po-

sílati a na n nakládati ráil; mezi nimiž jeden študowaw

w též slawné akademii, jménem Krištof Kulika, 28 Junii

ku pánu listown ohlašowal se.
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Pi isu navvštíwení swaté Alžbty od malky boží

pan Hendrich z Šwamberka se paní Alžbélau z Rosen-

berka^ manželkau swau, na Krunilowe eském dle naw,ští-

wení paní niáteie a pátel byli, w nebytí pana Wiléma doma.

Léta pedepsaného msíce erwenoe stawena škola

Krmiilowská , kdež nyní donius pauperum slowe. Dwa
auedníci na to naízeni, že k tomu dílu dohlídali a dl-

níkm platili, totiž Franc šwec a Pawel Praunberger, m-
šané Krumlowští ; a tak pan wláda z gruntu tu školu

wystawti daw, preceptory mládeži naídil na swj náklady

jež se nemálo tu uilo i mládenc, kteíž potom k knž-
slwí hodili se; nebo 1. 1555 již slowútná byla ta škola, a

z uení Pražského rektor do ní podáwán.

W auterý ped sw. Jakubem pan wláda ráil u pana

Šebestiána Koenského na Sedlici na krtinách kmotrem býti,

pi pánu Melichar Stolinský z Kopist též bvw.

Léta ut supra w stedu ped sw. Wawincem pan Ja-

rohnw Sádlo z Wražného a na Liderowicích z poruení

JMti pána byl na Tebo obeslán s strany rybníka na Hra-

decku, kterýž jest skrze téhož pana Jarohnwa wymen,
též w pítomnosti pana Jiíka Robbmhapa z Suché a On-

deje flšmeistra panstwí Teboského; a to takto, že jest

též místo, kdež jmá ten rybník býti, okolo wymeno
6 kop 8 prowazcw, a hráz 30 prowazcw, uiní wšeho

wymeného 6 kop 38 prowazcw. Toho asu Tisy rybník

okolo wymen; bez hrází facit 4 kopy prowazcw, a

hráz jest wvméena na Tisem rybníce 64 prowazcw;

uiní toho okolo Tisého, co wymeno, 5 kop 4 prowazce.

A tak se nachází, žehy ten rybník na Hradecku o 64

prowazce wíce wytopil; než rozumti, že Tisy od Krina
jako i jiní rybníci powyšowán byw, topí mnohem wíce

než pedešle.

W pátek po památce nanebewzetí panny Marie JMt

pan wláda ráil z Krumlowa wyjeti k Hradci a odtud do

Prahv k snmu, kterýž držán bvl na hrad Pražském w au-

terý po sw. Bartolomji w pítomnosti JMKé krále Ferdi-

nanda. W pondlí pak po sw. Bartolomji pán z Rosen-

berka JMKé supplikací podal w tato slowa:

Jakož WKMt ráili jste mn ped nkterými asy
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milostiwé psaní a poruení, abych do saudu zemského za i-'34.

jednoho saudce dosedl, uiniti, na kteréžto psaní \\'KMti

jsem zase odpowd .skrze psaní i také austn dáwal, a

za to WKMt ponížené prosil a žádal, abyste W K^lt wzhléd-

nauc na mladost mú, mne milostiwé ponechati, a do saudu

dosazowati nei^áili; kdež pak na takowú mú poníženu

žádost ráili jste milostiwé mné toho až do príje/du šast-

ného ^^ KMti do králowstwí eského odložiti; a ponéwadž

z wle pána boha wiemohaucího šastné jste do tohoto

králowstwí pijeti ráili, a saud zemsky, do kteréhož bych

dosednauti jmél, se pibližuje: WKiMti jakožto swému

milostiwému králi a pánu se wší poniženau poddaností

toto psaní a supplikací podáwám, a WKMti jakožto swého

milostiwého krále a pána prosím, že WKMt mne pi tom

míst, w kterémž jsau pedkowé moji bohdá sprawedliwé

sedali a toho místa užíwali, ponéwadž od Jich Mtí slawné pa-

méti císauw a králw i také od WKMti to potwrzeno sob
i rodu mému jmám, a pitom také ode wší koruny krá-

lowstwí eského pedkowé moji toho jsau došli i také

wždvckv zachowáwáni a zstawowáni bvwali, mne i rod

muj milostiwé zstawili ráíte. Nebo WKMt jakožto ten

pán, kterVž od pána boha wšemohaucího wysokym rozu-

mem obdaen bvti ráí, dobe znáti ráíte, jak jest mi

možné pro rod mj a poctiwost swú jinae nežli pedkowé
moji do saudu zemského dosednauti, ponéwadž jsem toho

místa s pomocí pána boha wšemohaucího niím nepotra-

til, nýbrž ponížené prosím, že mi milostiwé wážiti ráíte.

Neb pro rod a poctiwost swú stížnosti swé s strany téhož

místa mého w tento snem s milostiwyni wédomím WKMti
na stawy králowstwí tohoto také wznésti míním. Nejmilo-

stiwéjší králi! w swé milostiwé pamti jmíti a držeti ráíte,

kterak nmohé platné a wérné službv, nelitujíc slatkw ani

niehož, pedkowé moji, i tudíž já, jsau pedkm WKMti
i tudíž WKMti inili; já pak od swé mladosti wždycky

jsem pi WKMti we wšech wcech podlé swé nejwyšší mož-

nosti poddané a poslušné se chowal, a s pomocí boží

ješt se chowati budu, a wždy jsem té ponížené a celé

nadje, že WKMt mne a rod mj pi tom míst, kteréhož

jsau pedkowé moji wždvcky sprawedliwé w užíwání ode
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wsí koruny králowstwí eského bylij též niilostiwé zsta-

witi ráíte.

I tu jest JMKá ráil takowú rozepi mezi panem
Wilémem z Rosenberka a knížaty z Plawna na sebe k pá-
telskému jednání wzítij a w auterý i w stedu nechal w snmu
strany slyšeti skrze komissae tyto, a komissae k wyslyšení

obojí st)'any té rozepe tyto w^dati, jenž byli:

Jan starší Popel z Lobkowic, nejwyšší sudí králow-

stwí eského.

Jan mladší z Waldštema a na Hrádku.

Jan Boita z Martinic a na Smen.
Jan starší z ían.
Sebestian Markwart z Hrádku, purkrab Karlšteinský.

Jiík Gerštorf, podkomoí králowstwí eského.

Tu pak w auterý po sw. Bartolomji byl jest JMt

pán 7, Rosenberka se pány a pátely swými do zelené swt-

nice ped swrchu psané komissae powolán, i jest skrze

nejwyššího pana sudílio promluweno , že JMKá ráil jest

jim poruiti ob dw stran wyslvšeti, a aby JMKé, wyslv-

síce strany, co sob jedna každá strana do sebe stžují,

zpráwu dali, že ráí rád mezi Jich Mtmi pracowati a cesiu

wyhledáwati , ponwadž jsau pirození a krewní pátelé,

aby spolu radji dobe byli. Dále jest od téhož pana

sudího mluweno, že jest knížatm z Plawna od JMKé
supplikací pán podána, na kteraužto supplikací že knížata

z Plawna tu odpowd dáwají, že ta supplikací pán z Ro-

senberka do osob knížat stížnost nenese, než do krále

JMti a staww, a tak že knížata odpowd na túž suppli-

kací dáti powinni nejsau. Ale nicmén že knížata toto

prawí, žeby se do pána z Rosenberka toho nenadali, aby

sob ml pán co do nich stžowati, že jsau oni ani pan

otec jejich nikdá pánu žádné píiny k tomu nedali, ano-

brž pan otec jejich mnohá platná pátelslwí poruníkm
a pánu z Rosenberka jest iníwal. Pak tímli se pán jim od-

])lacuje, že jim to odníti chce, ehož jim nedal? Tetí že

jsau oni páni z Plawna stará w íši knížata, a JMCá též

Kiálowská, kurirštowé Jich Mti za knížata je wyswdili, že

pedkowé pán z Plawna knížecího titule užíwali, a protož

jim jsau to stwrditi ráili. Nadto wýše i stawowé je w tomto
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králowstwí za knížnta pijali, /.ádajíc, aby se pán proti nim

upokojil a jich pi tom zanechal.

!Na tuto e .ÍMt pán z Rosenberka ráil jest žádati

wystaupeníj a tu jest po wystaupení skrze pana Jiíka La-

baunského tato odpowd dána: Že jest pán z Rosenberka

se pány a prátelv swVmi ráil slvšeti, co Jich Mti knížata

z Plawna ráí stížnho do JMti pána jmíti, pak že k tomu

toto ráí prawitij že sobe nic do pána nejmají stžowati,

že o nic pán nowého neráí sláti ani užíti žádá , než

ehož jsau prwé piedkowé od starodáwna wždycky beze

wší pekážky wselijakých lidí užíwali, totiž w saudu zem-

ském hned po králi po prawé ruce že jsau sedali a ne

knížata, též w snmích wždycknv pední hlas a w relací

jsau bywalij též i ped knížaty slezskými píední místo pi

korunowání jmíwali, a po prawé ruce králi korunu pi ko-

runowání držíwali; a kde jest pan otec jejich místo \v saudu

zemském míwal, též i w snémích, kde jest w relací zapi-

sowán bywal, to že jest wšem wubec známo, a že wždycky

páni z Rosenberka ped knížaty w relacích místo jmíwali,

a také w saudu zemském žádná knížata nesedala : toho

dokládajíc, kdež se knížata stará jmenují, že jest pánu s po-

diwením, že se ode ty set let prawí býti knížaty, ješto

toho titule nikdy neužíwali, ani za knížata kdv držáni byli,

až ted w nowe, ješto pán z Rosenberka netoliko od ty
set let rodu knížecího býti ráí, ale mnohem vvíce, což

kdvbv k tomu pijíti melo, toby se ukázalo; i toho doklá-

dajíc, že w zi-ízení zemském starém jsau se stawowé za

krále Wladislawa sobe zapsali a zawázali na wené budaucí

asv sobe to držeti a pánv z Rosenberka pi tom míst hned

po prawé ruce kr. li w saudu zemském a ne knížat zanechati;

proti tomu páni z Rosenberka od titule knížecího že jsau

pustili, a jeho usaupili, abv se s stawy w králowstwí eském
srownali. Ted' pak abv moli to zízení staré na ublížení

pán chtíti zjinaiti, že jsau toho uiniti na škodu pánw
z l\osenberka nemohli, a zwlášt w létech pán dtinských

a beze wšeho prowinní. I aby o swé místo pijíti ml, že

neráí té nadje do JKMti ani do staw' w králowstwí

eském býti, aby to místo mli pánu odníti a knížatm

z Plawna dáli. Kdež dále Jich .Mti knížata z Plawna ozná-
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mili, kterak jest pan otec jejich pátelstwí pánm z Ro-

senberka iniwal oc. i k tomu pán z Rosenberka toto prawí,

že o tom nic wdti neráí ; iníwálli jest pak pan otec knížat

jaké pátelstwí pánm z Rosenberka, že jest darmo nei-

níwal, než za to že jest hojnu odplatu jmíwal, než že ted

pán z Rosenberka jest to poznati ráil pátelstwí pana

otce jejich, widauc pána w sirobé*- a w létech dtinských,

že jest sob na ublížení páné jeho místo obmýšlel a o n
usilowal. Ryloli jest to pak pátelstwí, že to k uwážení

Waší Mti pán z R^osenberka pipauští, ješto jest se pan

otec knížat ani jiný žádný o to místo prwé pokusiti ne-

sml, když jsau páni z Rosenberka kteí w létech do-

splých bvwali aneb byl, ješto kdyby pán z Rosenberka

léta bvl jmíti ráil, jest té nadje, žeby pan otec knížat

z Plawna nikdá se byl o to nepokusil; i toho dokládajíc,

že proti pánu nic není, abv oni knížata býti nemli, nýbrž

že jim pán té poctiwosti knížecí rád píti ráí, toliko a
oni také w to, ehož jsau pánu neidali, newkráejí; a kte-

réhožto místa JMt král majestátem swým za auadu kanc-

léstw^í pana otce jejich knížat potwrditi jest ráil s po-

depsáním rukv otce jejich, protož že za to žádati JMKé
ráí, abv pi tom míst zstawen byl.

Zase skrze pana sudího na míst knížat z Plawna

tato odpowd dána: Pedkem kdež pán z Rosenberka

w odpowdi pedešlé toho doložiti ráil,' kterak by pan

otec jejich, knížat, w létech pán nedosplých o to místo ^
usilowal, a o n jej piprawil oc, žeby se do pána toho

nenadali, abv pan otec jejich po smrti swé ode pána do-

týkán býti jnil, a proto že pánu asem swým, poradíce

se se pánv a pi"átelv swými, odpowd dáti chtjí. Co se

pak titule a stawu jejich knížecího dotýe, to že jest tak,

že jsau toho neužíwali z pi'íiny chudoby swé, ale pon-

wadž pak pán bh panu otci jejich a jim ráil to štsU

dáti a z chudobv pomoci, že také na jiném nejsau, než

to, co jim bh dal, užíwati chtíti, a ^e jest pán i Rosen-

berka za žiwnosti pana otce jCjich nikjdá tomu nic neí-

kal, až již i léta zemská prošla, ani páni poruní ci pán,

než až teprwa po smrti pana otce jejich že pán z l\o-

senberka teprw na to nastupuje 5 že i páni poruníci pán
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zRosonbcrka w tom snmu rclatori l.yli. a k tomu se pii- 1554.

znali podlé jiných, a nic neodpírali. Naposledy /.e knuaia

7 Plawna toto poruili powedíti: Že jest jim s podiuením,

že pán z Rosenberka tj wci pied se bére, a ten snem

1. DC. 49 že rušiti chce, jcito tu již .netoliko jich samých

knížat se dotVká, ale dotvce se tu i .IMti krále Maximi-

hana, kteráž tím snmem za krále wolen jest; a ješto

kd^by ten snm jml w nic obrácen býti, tehdy by tudy

král Maximilian o wolení swé pišel; nadto pak že i mnozí,

kteí podlé pána z Rosenberka stojí, že jsau w témž snmu

relatoi bvli, a ted že proti swé relací slojí, a že jsau té

nadje, že se zdraw na to, co pied se berau, rozmyslí,

a že oni ža wc jistu drží, což jim jednau stawowé dali,

ze jim toho zase newezmau.

Zase od pána z Rosenberka za odpowd dáno: Jakož

.lich Mti knížata z Plawna pánu poruili oznámiti, kterak

by pana otce jejich po smrti jeho dotýkal', ehož jsau se

nenadali, a že pánu asem swym odpowd na to dají;

k tomu pán z Rosenberka toto prawí, že jest pana otce

jejich nic nedotýkal, než odpowd jim na jejich ei dáti

ráil, a wšak jestli pak pánu z- Rosenberka jakú odpowd

dají, tehdy že jim odpowd také zase knížatm pán dáti

ráí. A kdež Jich Mli knížata z Plawna to od sebe mlu-

witi dali, žeby pán z Rosenberka za žiwnosti pana otce

jejich tomu wšenm místo dáwal, nic k tomu neíkal, až

" te po smrti pana otce jejich, a až léta zemská prošla,

též páni poruníci že jsau relatoi byli, a protož že se

jim widí, že pán z Rosenberka zbyten ty wci ped sebe

bére; k tomu pán toto pra\d: Že jest prwé na to nastau-

pitL nemohl, než až pánu léta dána byla, a w statek swuj

se uwázal, a že jest za žiwnosti pana otce jejich pán

z Rosenberka hned na to ráil nastaupiti, jakž do saudu

zemského obeslán býti ráil, aby dosedl, že jest hned

JMKé skrze supplikací pán oznámiti ráil, pro kterú pí-

inu neráí moci dosednauti do saudu zemského, totižlo

z -píiny místa swého a pana otce jejich, knížat; o emž

pan ote jejich dobe wdl, že pán z Rosenberka tomu

místa dáwati neráí, a k tomu se i proti pánu strojil, pá-

telv sob jednal, což by se dostaten prokázati mohlo

;
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isrí-i. a w tom se r.a paniet JMKé pán táhnautl ráí, že jest to

tak, a že jest pán nic neobmeškal, a páni poruníci páné

pánu jsau nic toho, což se poctiwosti páné a rodu i bu-

daucích páné dotvce, obmeškati ani promleti nemohli;

nebo jsau toliko statku páné poruníci bvli, a ne pocti-

wosti ; a bvlili jsau relatori, tedy jsau od osobv a statkw

swvch byli, a též statku páné oc. !Na poslední artikul žeby

pan wláda i páné páni pátelé, kteíž jsau toho snému

relatori byli, neníko proti relacím swým stáli, a to, k emuž
prwé swolili, boiti by chtéli, a krále IMaximiliana, kdyby

ten snem 1. 49 mél w nic obrácen býti, o wolení krá-

lowské priprawiti, pán z Rosenberka i se pány pátely

swvmi toto za odpowéd dáwati ráí, že jsau se wždycky,

jako na ctné a dobré pány a též jako na ctné rytíe ná-

leží, chowali a chowaji, jim knížatm z Plawna ani žá-

dnému toho naped nedadauce.

S témito se wšemi odpory tíž páni kommissai w stedu

po sw. Rartoloméji šli jsau k JMKé, i ráil jest JMKá pana

Jana z Waldšteina a na Hrádku nad Sázawau, a s ním pana

Jiíka z Geršlorfu, podkomoího králowstwí eského, k J.Mti

pánu z Rosenberka do zelené swétnice poslati, s témito

emi: že jest JMKá wšemu tomu, co sobe pán z Rosen-

berka do knížat z Plawna stéžowal, wyrozuméti ráil, a že

ráí té wle býti, mezi nimi pátelsky sám jednati, a né-

jakVch cest k upokojení a srownání pohledati; wšak že za

to ráí pána žádati, aby pán snému se nedotýkal, ani do

ného chodil, a knížata z Plawna že tolikéž uiní, a že i za

to ráí žádati, naem se stawowé snesau a w snému za-

wrau, aby k tomu také pán swotil. Pán z Rosenberka skrze

též pány tuto odpowéd JMKé dal, že ehož JMKá žádati

ráí, že tak uiniti chce; i nechodil pán do snému ani

knížata z Plawna. I ráil JMKá tu rozepi na sobe držeti

až do twrtku ped narozením panny Marie; na ten den

pak ráil jest strany ped osobu swú králowskii sroiti a

ped sebe obzwláštné každú stranu ^ve tyech osobách

pauštéti. S knížaty z Plawna tito wstupowaly: pan Likow-

ský, pan Petr Šwamberk, pan Karel z Zerotína, Wilém

KlcnowskV; a se pánem z Rosenberka pan Retislaw Swi-

howský, pan Joachim z Hradce, pan Zdenek Mczericky,
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pan Jnroslaw z Pernšteina, pan lícnrich z Swaniberka. ^^'1- i5r>4.

posledv pak obdw stran\ se wšenii jejich pány a piálely

ped sebe .Í.MKá pustiti ráil, a skrze nejwyšsího pana su-

dího toto jest stranám oznámeno: Ze jest JMKá s pilností

mezi stranami jednati ráil, aby mezi knížaty z Plawna a

pánem z Roscnberka jakožto krewními prátely urownání

se státi mohlo; ale ponwadž ob dw strany na swém

stojí, že JMKá ráil jest té wle býti, ty wci bcdliw

uwážíc, aby se žádné stran nic neublížilo, wýpowedí

sprawedlinau rozeznati uiniti; ale ponwadž powtí luo-

rowé w mstech Pražských se ím dále wždy wíce roz-

máhá, že býti ráí té wule, z Prahy sebau pre hnauli; a

protož takowé rozepe knížatm z Plawna a pánu z Ro-

scnberka odkládati ráí až do swého zase na hrad Pražský

nawrácení; a po nawrácení zase J3IKé na brad Pražský

we tech nedlích poád zbhlých aby strany ped JMKau
se wšemi potebami stálv, a tu že JMKá wyslyšíce strany,

sprawedliwú odpowd a konec uiniti ráí; a mezi tím

asem" abv se k sob strany pokojn chowaly a spolu

dobe b\ly jakožto krewní pátelé, a wšech podstat proti

sob hledati abv zanechaly. I ráil jest JMKá po té ei
od stolu wstáti a k stranám jíti, aby sob rukau podaly

;

wzawši každau stranu za ruku, podal jim w hromadu, ka,

aby spolu dobe byli.

Tito páni a pátelé ráili podlé pána z Rosenberka

státi

:

Pedkem stawu panského:

Joachim z Hradce a na Hradci, Jaroslaw z Pernšteina

na Pardubicích, Betislaw Swihowský, Jindich Planský,

Zdenk Mezeický, Henrich z Swaniberka, Jindich Draho-

buzský, Lorenc Slik, Jan z ían a na Kosowé Hoe,
Adam z Swaniberka, Zachariáš z Hradce, Šastný Kinecký

z Ronowa, Zdislaw Zwíetický z Wartenberka, Jindich

z Waldšteina, Jiík z Waldšteina, Wúclaw z A\ alditeina,

Fridrich z Waldšteina, Jan z Selnberka, Wáclaw Swihow-

ský, Zdenk Zmrzlík, Jan Ríanský z ían a na Wšera-

dicích, Jan Humburk, item pan Adam z Šternberka, p.

Jan z Waldšteina, p. Jan Šlik, p. Jan starý Ríanský, Jiík

Labunský, prokurátor.
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Stawu rytíského

:

Jan Leskowec^ Jan Jeníšek, Wlachyn Leskowec,

Adam Koc, Jan Kalenice, Ladislaw Béšín, Tobiáš Hian,

Jan Hi-an, Woldíich Murhek , Adani Muchek, Hendrich

Hozlaur, Jan Byšicky purkrabí' hradu Pražského., Jan

Pesík z Komárowa a na Waldeku^ Adam Ctinsky, Zdenk
Wíta, Michael Spanowský, Fridrich Wojí z Strakonic,

Jiík ejka, Ondej l\el)ehowský3 Kriitof Koc, Jan Koc,

Pawel Malowec na Zbraslawicích, Wilém Wojkowský, Pawel

Krka, Adam Budowec; item pan Biychnar, Bohuslaw

z Slejbor, Fridrich Bechvné, Beneš Wrš z Sádlna, Dwo-
ecký mladý od Sobéslaw, Wíta starý, Silwestr Mlazow-

ský, Petr Hamza, Hynek Wamberský, Woldich Wamber-
ský, Jan Gabelický a na Teyné, Wales Robmhap, Petr

Robmhap, Suda, který na Zdechowicích, Petr Kekule, Adam
Chanowský, Sebestian Koenský, Bohuslaw Malowec, který

na Wlhlawech, Bohuslaw Malowec, který na Borotín, Se-

bestian Leskowec, Wáclaw Leskowec, Tristran Pedenice,

páni Janowští dwa, pan Arnošt Witanowský, Petr Obyte-

ekv, Petr Zálužský.

Tito stáli se pány z Plawna:

Stawu panského

:

Karel z Zerotína, Jaroslaw z Kolowrat, Likowský,

heitmari na Jochimlhále, páni Kurcpachowé dwa bratí,

Albrecht Smiický, Sebestian Slik pán Joachima bratr,

Petr z Swamberka a na Ronšperce, Jan z Šwamberka a na

Boru, Joachim z Swamberka, Jan z Weitmile, Wolf Šlik;

Wáclaw z Kolowrat jinak Mašowský, p. Krištoí z Donína,

JMt nejwyšší purkrab Pražský.

Z rytístwa

:

Pan písa nejwyšší, pan sudí nejwyšší, pan purkrab
Karlšteinský, Wilém Klenowský, Burian Trka, Wilém Trka,

Jan Slowský, Mikoláš Mikowský, Jakub Hruška, Nmec
Reinšperger z Krásné Komory, Jan Žatecký, Jiiík Koko-

owec z Plzeska, Florian Grispek, Fabián Šeinoch, Se-

bestian Seinoch. Erazima eníka jmli.

Další wznášení a supplikowání pana wládae tako-

wé bvlo

:

INcjjasnjší králi a pane, pane muj nejmilostiwjší

!
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Jdkoz \> KMt onehdejšího dne na jednu i druh poníženu tbbi.

))r()shu niú, což se té rozepe mezi pány z Plawna, purkraby

w Míšni, a mnau dotyce, niilostiw jste se ktomu nakloniti,

a mn nkteré prostedky, jakby táž rozepe mohla podlé

sprawedlnosti swj konec wzíti, pedložili ráili
; já pak,

jakožto >\KMti wrny, poddaný a ponížený služebník, ta-

kowéž prostedky jsem na n)ilosli\vú žádost \\KMti pod-

dané pijal, nad to wyše ^A KMt z milosti swé králowské

to wšecko, jakým spsobem ped se wzíti ráíte, swými

ustv králowskymi wšem stawum a obywateliim králowstwí

eského pi pítomnosti páníiw posluw ze wšech zemí

k tomuto králowstwí náležitých milostiwé jste oznámiti rá-

ili, s tím doložením, že takowii rozepi, prwé nežli se

snem zawe a relací podlé starobylého spusobu wykoná,

o to sprawedliwý konec udlati ráíte; z kteréžto milo-

stiwé pée, jakž miiže nejponíženji býti, WK.Mti jakožto

swénm nejmilostiwjsíinu králi a pánu poddan dkuji, a

po wšecky asy odsluhowati nepestanu; a tak w tomto

spisu WKMti a slawni králowstwí eského stížnosti swé

poddané oznamujíc podáwám.

A pedkem WRMti a AA ašim Mtem vvšem stawum w milo-

stiwé a dobré wdomosti jest, kterak pedkowé a vvšecken

rod nni] od Jich Mtí císauw a králw eských a vvšech

tí staww králowstwí eského ped mnohými léty a pamtmi
lidskými jsau za službv swé wrné, kteréž jsau Jich Mtem
císam a králm eským a wšemu králowstwí eskému,

nelitujíc hrdel, žiwotw ani statkw swých, wrn, platn

a užiten inili, i tak z mnohých jiných píin tím obda-

eni a k tomu pipuštni, že jsau místa swá prwní (ten, kterýž

jest byl spráwce a wláda domu a rodu Rosenberského)

pede wšemi obvwateli králowstwí eského pi snraích

obecních, sjezdích, wolení Jich Mtí králw eských, pi
korunowání, w saudech zemských, krále JMii radách, w re-

lacích snmowních i zemských, a lak pi jiných wšech

wcech a potebách zemských niíwali, toho užíwali a ni-

žádný jest pedkm mým tch wšech let a asw w to

newkroil; a tak jsau wždycky toho w užíwání byli: jakož

pak slawné pamti král Wladislaw, když jest ráil wym-
rowání o saudu zemském i jiných wcech zemských s po-
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wolením a jistým wedomím wsech lí'í stawinv na snmu
walném, kterýž tehdáž toho asu pro též poteby držán

bylí initi,, wzhlédnauc JMKá i s Jich Mtmi stawy králow-

stwí na to, že predkowé moji tch míst wždycky od sta-

rodáwna užíwali, ráil jest w zízení zemském starém ob-

zwláštní nejeden artikul, kde rod mj swá místa jmíti

jmí, ustanowiti, a na wéné budaucí asy zíditi, a pe-

dešlá sedni a místa domu Rosenberskému n)ajestáty i týmiž

zízeními zemskými milostiwé stwrditi; a wiickni stawowé

toho asu za sebe a za swé ddice a budaucí, což tak

JMt král Wladislaw naíditi a ustanowiti ráí, pipowdéli

zadost uiniti, a to na budaucí a wené asy pewné, stále

a neporuiitedlné zdržeti, jakž týž list w sob šíe obsa-

huje a zawírá; kdež pak o saudu zemském hned w prwním

listu w starém zízení takto se slowo od slowa zaíná;

IN^jprwé král JMt jmá sedti na dustojenstwí stolice

swé w saudu zemském, a u noh JMti nejwyšší purkrab

Pražský, a po prawé ruce králowské pán z Rosenberka,

kterýžbv w saudu sedal, a podlé nho nejwyšší hofmistr

a tak dále, jakž též zízení w sob obsahuje, kteréž se na

budaucí a wné asy uinilo, jakž pak JMt král Wladislaw

to majestátem swým, kterýž také do zízení zemského

zapsán jest, milostiw stwrditi ráil.

Druhý artikul též w starém zízení: Co se pánw
z Rosenberka dotýe, ten každý, kdoby z nich wládastwí

neb panstwí rodu z Rosenberka na sob jml, ten toliko

jmá nade wšemi úedníky zemskými sedati a místo swé

jmíti
;

jiní wšickni páni z Rosenberka mají sedati mezi

jinými pány wedlé let.

A ponwadž pak WKMt i tolikéž Waše Mti stawowé

králowstwí eského o tom wdomost jmíti ráíte, že jsau

toho predkowé moji tch wšech míst užíwali, a pitom od

Jich Mlí králuw i wší koruny králowstwí eského zstawo-

wáni býwali; wšak což jest mi se w mých malých osialých

a dtinských létech na ublížení mé a wšeho rodu mého

beze wšeho prowinní stalo, nemohu toho dle powinnosti

(ponwadž se wvsoce mne a rodu mého dotýkati chce)

pominauti, nežli WKMti jakožto pánu swému a Wašim

.Mtem slawúm králowstwí eského stížnost swú oznámiti a
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piedložiti, kterak já, jsa se panem Petrem Wokeni, bratrem io54

swvm, toliko já \v létech šesti, a bratr muj we trnácti

dnech stáíi, po smrti pana otce swého pozstaly, potom

od pana Petra mladšího, sli-ýce swého, wen z zem na

uení dán jsem byl (jsa stáí w létech jedenácti) k d-
stojnénm knížeti a pánu, panu Wolyanoowi biskupu Pas-

sowskému, hrabti z Salmu, ujci a j)ríteli swému kiewnimu,

pii kterémž jsem w swých mladých létech i také po smrti

pana Petra strýce swého nkolik let poiád bvl ; tu jest

pi'edešl}ch asiiw w tch m}ch mladých a osialych d-
tinských létech (jsa tehdáž, jakž swrchu doteno, na uení

wen z zem dán), jakž toho zpráwu jmám, pan Heiirich

z Plawna, purkrab míšeský, toho asu nejwyšší kanclé

kálowstwí eského, jest se dožadowal, aby míst knížetských

zde w králowstwí eském užíwati mohl, kdež pak jakýmž-

koli spsobem do zízení zemského na weliké ublížení mé
a rodu mého oba pedešlé artikule z starého zízení zem-

ského jsau zmnna; nebo w prwníni artikuli postaweno

jest, každé kníže ped rodem mým abv swé místo w saudu

zemském jml; w druhém artikuli též doloženo jest, kde

rod mj swá místa j míti má chyba knížat, kteíž w echách
jsau, ješto z toho rozumti se mže, že pán z Plawna,

purkrab míšeský , tehdáž nejwyšší kanclé králowstwí

eského, znaje to, že já i bratr mj w mladých dtinských

a osialych létech jsme, ani žádný z rodu našeho swých

díjsplých let že nejma, aby se o to zasaditi a takowé wci
odpor uiniti mohl, toho asu jest se dožadowal. Neb tomu
newím, aby se byl pán o to pokusiti sml, kdyby který

tehdáž z rodu našeho swá dosplá léta jml, nýbrž o WKMti
jakožto o králi sprawedliwém a pánu swem milostiwém

i o WMtech wšech stawích jiné nadje nejsem, než kdyby

kdo z rodu mého. jsa w létech swých dosplých, tomu

odpor uinil, spravvedlnost rodu našeho bv oznámil a oká-

zal, že byste pitom rod mj milostiw ráili zachowati,

a nikoli takowé zízení, kteréž jest na welikú mú ujnm a

wšemu rodu mému, dopauštti ráili zméíiowati. JNeb dotud,

dokudž jsau pedkowé moji w swých dosplých létech

byli, pi WKMti w službách a W.lltech staww a potebách

zemských we wšech awšelijakýcb prácech wrné pracowati
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poiiuiluili, ani žádný z pcdkw pán z Plawna ani on pan

Henrich, purkrab mišensks,, jsa tehdáž nejwyšším kancléem

králowstwí eského, o to jest nižádné odpornosti s pedky
mými (méw pod nimi swá místa) nejmél, ani kdo toho

žádati sml, na jest, když ]sme my oba bratí u- dtinských

a nedosplých létech byli, nastaupil. A ponéwadž pak

jsauce já se panem bratrem swým toho asu w mladých,

nedosplých a dtinských létech , nižádný odpor proti

tomu niemuž nemohw uiniti, tíž artikulowé na zlehení

a ujmu sprawedliwosti naší a wseho rodu našeho jsau do

zízení zemského zapsáni, k emuž pedkowé moji ani my
oba bratí nižádné nejmenší píiny WívMti jakožto pánu

našemu nejmilostiwjšímu ani WMtem wšcm stawum, chu-

dému ani bohatému, jsme nedali, ani toho, aby nám to,

což jest pedešle pedkm našim od Jich Mtí císa-w a

králiiw eských a wšeho králowstwí eského nám fjakž

wýš doteno) popríno a dáno, majestáty, zízeními zem-

skými stwrzeno, odjímáno býti jmlo, nýbrž wždycky ped-

kowé nioji k WMti i wší korun králowstwí eského pod-

dan, poslušn, služebn a k každé osob obzwláštn pá-

telsky se chowali, nelitujíce podlé Jich Mtí králw eských

i tolikéž VViMtí jakožto pánw swých milostiwých a wlasti

swé, hrdel, statkw i jiných wšech wcí w^naložiti, a wšeho

toho, což kdv na králowstwí eské picházelo, nésti a

upímn dopomáhati, jakž pak o tom WRMt i W.Mti páni

stawowé dobru wdomost jraíti ráíte, w jakých nejednch

prácech, službách Jich Mtí králuw eských a WMtí i zem-

ských pedkowé moji jsau býwali, a já s bratrem mým
tolikéž k WKMti, jakožto ku pánu swému milosliwému

i WMtem wšem wždycky jsme se bohdá wrn, dobe a

chwalitebn chowali, chowáme a bohdá chowati budeme

do našeho nejwvššího pemožení; po smrti pak pana Hen-

richa z Plawna, purkrabí míšeského, nkdy nejwyššího

kanclée králowstwí eského, synowé a ddicowé jeho ped
A\ KMtí jsau již dokonce, nám to odjíti a w^ tch místech

nad námi sedati chtíce, se postawili, kterúžto rozepi WKMt
až posawád na sob držeti ráíte ; ale my oba bratí, ja-

kožto na onen as osielí, nejmajíce nižádného, aby liyl

o to co íkati aneb nás zastati chtl, a k tomu jsauce dti.
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()d|)íiati neinohauce, ani co se o nás sniy.šlí, wdauce: jsem 1554.

té ponížené nadje, že WKMt, jakožto pán mj niilostiwý

i WMti stawowé na mé a rod muj toho dopustiti neráíte;

nebo jest se to \v tomto králowstwí nikdá prwé netoliko

rodu jednomu, ale nižádnému z obywaleliiw nepihodilo

a nestalo ^ aby o ném zízení zemské bez wédomosli a

pítomnosti jeho pedélawáno na škodu a jinému k jelio

zwelebení býti jmélo, jakoby se tuto tau mérau, kdvby

s\vi°ij prchod jmíti muselo, což se jest (jak swrchu do-

teno) nám w našich dtinských a osií-alych létech, nejma-

jíce od žádného w tom opatení, stalo (sic). iNebo týmž

ziízením zemským starým, kteréhož mv užíti žádáme, to

místo pední jinému wvmeno není nežli rodu mému.
Také jiných žádných stawii wíce w tonito králowstwí podlé

swobod našich býti nemá a nemže, nežli panský, rytíský

a mstský, a ty ti stawy WK^Mt jako naš milosliwý král

a pán pi práwích, swobodách wždycky jste niilostiwé z-
stawowati ráili. Tolikéž swobody a obdarowání králow-

stwí eského od pedešlých císaw a králw Jich Mtí

slawných a swatých pamtí a i od WKMti toliko na ti

stawy a na žádná knížata aneb na twrtý staw knížecí se

newztahuje, ješto kdyby osob knížecí co toho wýšeji

nežli osob z tch tí staww propjeno býti mlo, tu-

dížby twrtý staw mimo wšecka obdarowání na ublížení

wšech obywatelw býti musel, ehož mn dále w vkládati

potebí není; nebo WKMt i Waše Mli wšickni stawowé,

cožby tu dobrého a platného zniknauti mohlo, tomu dobe
rozumti ráíte, ponwadž se tu netoliko mne a rodu

mého na ten as dotýká, ale pod tím protržením i bu-

daucn stawu panskému a rytískému a míst w úadech
w sedání i jinae náležitých, jakž též úady a místa wy-

meny jsau, na zlehení dotýkati chtlo. A protož WKMti
jakožto pána swého milostiwého ponížen a poddan pro-

sím a Wašich Mtí wšech staww králowstwí eského, abv

to mn a rodu mému skrze WKMt a Waše Mti stawT krá-

lowstwí eského na tomto snmu nynjším k nápraw pi-

wedeno bylo, abychom pí starém o rodu našem zízení

zemském, též obdarowání zachowáni a zstaweni bvli ; a

což jest na ujmu sprawedliwostem našim w našich mladých
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1564. dtinských létech na dožádání pana Henricha z Plawna,

purkrabí w !Míšni^ telidáž nejwvššího kanclée králowstwí

eského^ se stalo a ublížilo, ehož jest nikdá bohdá rod

náš ani my nepotratili, ani k tomuto swolowali, abv na

ublížení naše zízení zemská o rodu našem proti našim

sprawedlivvostem mla zmnna a jinaena býti, té jisté

nadje a dokonalé jsem, že WKMt jakožto mj milostiwý

pán a Waše Mti stawowé králowstwí eského že mne a

rod mj pitom jakožto jednoho z obvwatelw milostiw

zstawiti ráíte: nebo pánm z Plawna a purkrabím mišen-

ským, jakožto ujcm a pátelm krewnínij toho wšeho,

ímž jsau od JMti Císaské a swaté íše obdaeni, bud" na

knížetstwí aneb na jiné wci, rád peji, aby swých míst,

jakž jsau pedkowé jejich w swaté íši na snmích aneb

jinae užíwali: a také což pedkowé moji od Jich Mtí cí-

saw a králw eských a wší koruny králowstwí eského
jmají, a toho w tomto králowstwí w užíwání byli, jsem té

nadje, že mne také WKMl jakožto mj milostiwý pán

i Waše Mti wšickni stawowé pitom milostiw zstawiti a

mn to a rodu mému k nápraw piwésti, což jest se

tu nám ublížilo, ráíte. S tíixi se se wším WKMti jakožto

swému milostiwému králi a pánu a Wašim Mtem stawm
králowstwí eského k sprawedliwému opatení porauím.

Waší Mti

wrný poddaný

Wilém z Rosenberka.

Odpowd knížat z Plawna.

Nejjasnjší králi, pane, pane náš nejmilostiwjší

!

Jakož WKMti jest pan Wilém z Rosenberka spis podal,

pedkládaje, kterakby pedkowé a wšecken rod jeho od

starodáwna od Jich Mtí král eských a wšech tí staww
králowstwí eského ped nmohými léty a pamtmi lid-

skými za službv swé wrné, kteréž králm eským inili,

a z mnoha jinvch píin tím obdaeni a k tomu pipu-

štni byli, že jsau místa swá prwní ten, který žby spráwce

a wláda rodu a domu Rosenberského byl, pede wšemi

obvwateli králowstwí eského pi snmích obecních, sje-

zdích, wolení Jich Mtí králw eských a pi korunowání,

saudech, sedání vv krále JMti radách, w relacích snmo-
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wních i zemských jmíti jnili, a toho wielio žehy JMt kial ío-.í.

Wladislaw slawné pamti i zízením zemským wšickni tn sta-

wowé to stwrditi a zapsati ráili; pak w jeho létech mladých

žehy oswicený kníže pan Henrich, purkrah w Míšni oc.

pan otec náš milý, dobré pamti, jsa toho asu nejwyšším

kancléem králowstwí eského, se dožádal, ahy míst kní-

žetských w králowstwí eském užíwati mohl, a žehy ja-

ký mžkoli spsohem do zízení zemského na weliké ublí-

žení rodu jeho pedešlého zízení zemského dwa artikule

mly zmnny býti, a w prwnim artikuli že postaweno jest,

každé kníže ped rodem jeho aby swé místo w saudu jml,

a w druhém že doloženo jest, kdeby rod jeho swá místa jmíti

jml chyba knížat, kteí w echách jsau oc. wykládají^ to,

jakoby tu jemu a rodu jeho nco ublíženo býti jmlo, a

po smrti pana otce našeho my žebychom jim pánm z Ro-

senberka to odjíti chtli, a w tch místech nad nimi se-

dati 3C. žádajíc WKMti a staww tohoto králowstwí, aby

jemu a rodu jeho na tomto snmu nynjším obecním

k nápraw to piwedeno bylo, jakž pak jeho spis a sepsání

širšími slowy to wšecko w sob zawírá: i nejmilostiwjší

králi! nenadali jsme se toho, aby pan Wilém z Rosen-

bcrka po smrti dobré pamti pana otce našeho, nejmaje

sob k tomu píiny žádné dané, na dstojenstwí a po-

ctiwosti knížecí nám sáhati ml; nebo by se to ukázati

mohlo, že pan otec náš w potebách pánm z Rosenberka

wždycky wolný a prospšný nacházeti se dal, za bychom

se wdnosti wíce nežli takowé nepízn nadali. Ale po-

nwadž se pak pán z Rosenberka bez slušné píiny k nám

míti (chce), chtíc nám poctiwost knížecí odjíli; musíme

pánu bohu to poruiti, a swé poctiwosti, pokudž nám ná-

ležité, brániti a hájiti. A widí se nám, že pán z Rosen-

berka bezpotebn na to nastupuje, a pana otce našeho

dobré pamti po smrti jeho dotýká, jakoby piú WKMti a

stawích tohoto králowstwí nco neslušného wyžádati jml,

ješto tomu newime, kdyby pan otec náš dobré pamti

žiw bvl, aby pán z Rosenberka o to pokusiti se sml; neb

my bohdá pro pána z Rosenberka poctiwosti knížecí jako

starožitná knížata íšská w íši i w tomto králowstwí a jinde

užíwati budeme, lak jakž Jeho Welebnost Císaská a WKMt
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jako klál ímský a kuríuríitowé, knížata a jiní stawowé

w íši pana otce našeho slawné pamti a nás za starobylá

knížata wyswdowati ráí, tolikéž a nicmén w tomto krá-

lowstwí eském WKMt jakožto král eský a páni auiedníci

a saudcowé zemští a stawowé tohoto králowstwí eského
to jsau wšecko dobré pamti panu otci našemu a nám ja-

kožto ddicm jeho w tom králowstwí eském téhož dii-

stojenstwí knížecího, tolikéž místa i titule, jakž na knížata

náleží, abychme užíwali, to píti a powoliti, a to wšecko

snmem obecním, relacími snmowními, w nichž poruníci

z Rosenberka i jiní pátelé jejich podlé jiných za relatory

zapsáni jsau, zízením zemským, psaními pod peetí zem-

skau, nálezy w saudu zemském utwrditi a upewniti ráili.

Té celé nepochybné nadje jsme k WKMti jakožto králi

kesanskému a pánu našemu nejmilostiwjšímu, a též tak

ku pánm a stawm králowstwí eského, což jste ráili

s bedliwým a pilným uvvážením na snmích obecních i jinak

jednau ustanowiti a stwrditi, že pro pána z Rosenberka toho

zase mniti a rušiti neráíte; nebo kdyby toto na žádost

pána z Rosenberka mlo zmnno a zjinaeno býti, muse-

lyby wšecky snmy i nálezy w nic obráceny býti ; coby po-

tomn z toho pojíti mohlo, to wšecko WKMt též i stawowé

tohoto králowstwí wýše a lépe, než my na tento as po-

kládati chceme, znáti ráí. Wšak také tmi snmy pánm
z Rosenberka nic ujato není ; nebo oni swé místo mezi

stawem panským mají; a také to nic nowého a prwé ne-

býwalého není; nýbrž od starodáwna ten poádek w tomto

králowstwí držán jest, že knížata místa swá píi snmích,

w sedání w saudu, w radách pi JiMKé a jinak ped pány

z Rosenberka jmíwali, což se wšecko ukazuje. Protož

WKMt ponížen a poddan prosíme, a celé té nadje

k WMKé a stawm tohoto králowstwí jsme, že ráíte na

naši sprawedliwost i také na mnohé a užitené služby,

které pan otec náš WKMti a tomuto králowstwí, i na do-

brodiní, které mnohým osobám w tomto králowstwí ui-

nil, wzhlédnauti, a to, což z slušných, hodných a uzna-

lých píin jste utwrditi a upewniti ráili, bez prowinní
našeho odjímati, ani další w tom pekážky initi dopustiti

neráíte, neb by to welmi tžké a prwé neslýchané wci
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nimi nastati chtly, aby to, což tak jednau WKMtí a i-^54.

wšemi stawy jest utwrzeno, bez píiny zmnno býti

mlo, což slýcháno není, aby se pedešle komu bez pí-

iny stalo, ani slawu panskému neb rytískému; nežli

kdož jest koli co pi stawích bu w pijetí do stawu

i jinak sob objednal, pi tom každý zsfawen jest; také

mv nicmén jiné nepochybné nadje nejsme. A my se

wždvckv a na budaucí asy službami swými poddanými a

poníženými jakožto wrní poddaní, nelitujíc hrdel a stat-

kw našich, toho WKlMti odsluhowati chceme, a pániim sta-

nm tohoto králowslwí wšelijakým a wším dobrým pátel-

stwím odslaužime a odplacowati budeme.

WKMti
wrní poddaní

Henrich starší a Henrich mladší wlastní bratí,

purkrabowé w Míšni.

Druhý spis pána z Rosenberka, replika proti odpowdi
Plawenských.

Nejjasnjší kí'áli a pane, pane mj nejmilostiwjší a

WMti páni a stawowé králowslwí eského! Odpowd,
kteriíž jsau na stížnost a wznešení mé páni z Plawna,

purkrabowé mišenští, WKMti dali, té jsem porozuml. A
pedkem kdež toho dokládají, že by se nenadali, abvch

bez píiny jich mn dané na dstojenstwí a poctiwost

jejich knížecí sáhati jml, a to žebv se ukázati mohlo,

kterak pan otec jejich w potebách pedkuw mých wolný

a prospšný nacházeti se dal, jakž týž artikul sieji w sob
obsahuje; i hned z prwupoátku, nejmilostiwjší králi, jakž

jste WKMt tutu rozepi skrze wvdané osoby k jednání

a k rownání podati ráili, zjewn ped týmiž pány jsem

se slyšeti dal, i tudíž te nvní w spisu a stížnosti swé

prwní, kteráž jsem WK.Mti a WMtem wšem stawiím podal,

oznámil i ješt oznamuji, že já pánm z Plawna, purkra-

bum mišenským, jakožto ki'ewním pátelm swým, toho

wšeho, ím jsau od JMCé též od WKMti jakožto krále

ímského i ode wšech staww swaté íše obdaeni, bu
na knížetstwí neb jiné wci, abv toho na snniích i jiných

wcech íšských užíwali, rád peji, nic jim w to nesáhajíc,

ani jaké pekážky iníc; já pak nic jiného i s rodem mým
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nežádal jsem a nežádáni, než abych pi tom, pi emž
jsau pedkowé moji od Jich Mtí kráh°i eských a wší ko-

runy králowstwí eského obdaeni, snmy, zízeními zem-

skými stwrzeni, w králowstwí eském užíwati mohl; jaká

by pak pan otec jejich rodu mému wolnost a prospšnost

inili jmel, o tom wédomosti nejmám: wšak jestli že jsau

jaké prospšnosti pedkm a rodu mému inny bylv, za

to jest odmíiowání se inilo, a cožby se také prokázati

mohlo; jaké jest mi se pak dobré pátelstwí od téhož

pana Henricha z Plawna, purkrabí míšeského, w mých

mladých osialych létech stalo, a o by m a rod mj
pipjawiti chtl, to se nvní w skutku nachází. Ze pak páni

z Plawna, purkrabowé míšeští, WKIMti a WMtem stawm
to tak pedkládají, jakobych já beze wší píiny jim po-

ctiwost knížecí odjíli chtl, pánu bohu to porauejíc, a

jakobvch bezpotebn po smrti pana otce jejich dotýkati

jml, a že tomu newí, tím dokládajíc, kdyby pan otec

jejich žiw bvl, abych se o to pokusiti sml, a že oni pro

osobu mú poctiwosti knížecí w íši i w tomto králowstwí

i jinde užíwati budau, jakž jsau je JMCá, WKMt i sta-

wowé íše za knížata wvswdili: i jak osoba má ku pánm
z Plawna, purkrabím míšeským, wždvcky se ohlašowala,

wšech míst w íši, ponwadž íšská knížata býti se prawí,

jim pejíc, oznamowala, to jste WKMt i WMti stawowé

již nejednán pi jednání i w spisích mých slyšeti ráili;

wšak páni z Plawna, purkrabowé míšeští, nechtjí se na-

lom nasytiti , abv tch míst jakožto knížata íšská w íši

užíwati mohli, nýbrž i o místo mé od Jich IMtí králuw

eských i wší koruny králowstwí eského mn dané, m
a rod mj piprawiti usilují, ehož jsem se od pana otce

jejich i také od nich nikdá nenadal, jsa sebau jist, že

jsem jim jakožto pánm pátelm swým krewním nižádné

píiny nedal; o to pak abych se za žiwnosti pana otce

jejich pokusili nesml, na pamt WKMli jako pána swého

milostiwého se ponížen táhnu, že za žiwnosti pana otce

jejich nejedno psaní jste mi, abych do saudu zemského

dosedl, uinili ráili, kdež pak swé ponížené psané odpo-

wdi i také supplikací tolikéž austn u Wídni i jinde o to,

z kterých píin, ponwadž jest mi mé místo, kteréhož že
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jsem bohdá nicímž nepotratil, odjímati bv mi se chtlo, lí-st-

sedati tam mne možné není, WKlMti poddan jsem ozna-

mowal, co se i pi kancelái eské najíti mže: a kdvbv

pan otec jejich do tohoto asu žiw byl, a pedce místa

mého užíwati chtél, tolikéž s pomocí pána boha místa

swého, které jest mi od Jich Mtí králw eských a wší

korunv králowstwí eského dáno^ panu otci jejich podlé

sprawedlnosti bvch bránil a tomu odpor uinil. A jakž oni

páni z Plawna, purkrabowé mišenití, hlásající se knížata

víšská, swých míst w íši swaté užíwati chtjí, tak já podlé

obdarowání a wyméení Jich Mtí králáw eských a wsí

korunv králowstwí eského také pro osobv pán z Plawna,

purkrabí mišenskvch, w králowstwí eském bohdá uží-

wati budu.

INa tom pak páni purkrabowé w Míšni nejwétší grunt

swj zakládají, oznamujíc, že nic mén ^^KMt jakožto

král eský, páni auredníci a saudcowé zemští a stawowé

tohoto králowstwí to wšecko panu otci jejich a jim jakožto

ddicm w tomto králowstwí dstojenstwí knížecí, místa

a titule powohti, snmy obecními, relacími snmowními,

w nichžbv poruníci moji i jiní pátelé podlé jiných za re-

latory zapsáni byli, zízením zemským, nálezy w saudu

zemském dáti a utwrditi ráili, a žehy tudy, kdyby se to

zjinailo , pedešlí snmowé i nálezv mniti se museli.

I WKMt ráili jste tomu milostiw porozumti i WMti
wšickni stawowé králowstwí eského, kterak w mých mla-

dých osiíalych létech mn místo mé, kteréž jest pedkm
mým, jakž již mnohokrát oznámeno, beze wšeho prowi-

nní na dožádání nkdy pana Henricha z Plawna, purkrabí

míšeského , toho asu nejw^-ššího kanclée králowstwí

eského, wzato býti chtlo; a oba artikulowé zízení zem-

ského, které se na wné a budaucí asy wztahují, jsau

zmnna a jina pedlána na škodu a ublížení rodu

mého , ješto kdybych já léta swá aneb nkteí z rodu

mého byl jml, tomu bychom místa nedali, ^VKMti jakožto

pánu našemu milostiwému i WMtem stawm sprawedlnost

naši ukázali, té jsem jisté nadje, žebyste rod mj milo-

stiw pitom zanechati ráili; ale jsauce toho asu dti a

sirotci, niemu tomu jsme odpírati nemohli. Abych já na
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iá4. ty snmy a nálezy, kteréž tu jsau pedešle uinny, ty

aby k zrušení pijíti meh, aneb komu koli jinému aby se

w tom jaké zménéní aneb skrácení státi jméio, nastupowai,

i toho jste WKMt ani VVMti stawowé slyšeti neráih, než

toliko w tom, což se rodu mého dotyce, a w mých mla-

dých dtinských létech co jest se stalo a píitrefiio, to aby

k náprawé priwedeno bylo. Nebo podlé starobylého spii-

sobu králem Wladislawem ustanoweného a stvrzeného, ni-

žádnému jinému propjeno není nález wynášeti nežli

stavvu panskému a wládyckému, a tak se zachowáwá, že

panský a wládycký potaz a ne knížecí wvnášejí, ješto

kdyby kterážkoli knížata w saudu sedati mli, i z toho

ze wšeho by sjíti muselo. Porucníci pak i jiní pátelé

moji podlé jiných že jsau za relalory zapsáni byli, chtjíce

páni purkrabowé mišenští nco toho na pomoc bráti,

i WKMt i WMti stawowé w tch we wšech snniích, kteréž

jsau tch let, jakž jest též zízení pedláno, byly, najíti

neráíte, aby kde porucníci moji na míst mém aneb rodu

mého za relatory býti mli; než býwali jsau oni relato-

rowé od osob swých, jako ti, jsauce w tomto králowstwí

obywatelé, jmajíce swé statky wlastní, tu jsau se w tch
místech, kdež náleželo, zapisowati dali a relatorv býwali.

Nebo kdyby na míst rodu mého k tomu nemu se pi-

znáwali, relatoi býwali, tehdy by pede wšemi zapisowati

se dali; a kdvby i pak k tomu nemu se piznáwali,

ehož se nenajde, tehdy jsau tím mn a rodu mému mé
sprawedlnosti nic ublížiti nemohli; neb jsau oni porucníci

moji ne nad poctiwostí rodu mého nežli toliko nad statkem

mým byli ustanoweni, a nižádný poruník, cožby se k po-

ctiwostí rodu wztahowati mlo, na škodu sirotkm nic

toho obmeškati a potratiti nemže. INebo jakž spsob
s strany poctiwosti w tomto králowstwí se chowá, to jest

wšecko zízením zemským, na kteréž se táhnu i také pro-

kazowati se bude, wymeno. Jestliže pak páni z Plawna,

purkrabowé mišenští, k tm pánm, že jsau se za rela-

tory postawowali, toho co k nim mlíiwiti chtjí, beze wší po-

chybnosti, že na to slušnau odpowd jmíti budau. S strany

pak wynášení nálczw w saudu zemském páni z Plawna,

purkrabowé mišenští, nikoli toho neprokáží, aby kdy
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který pán z Plawna, jakž jsau do tohoto králowstwí pijati, ktlv

nad kterým pánem z Hosenberka, kterýž wládaem domu Ho-

senberskélio b\l, sedati aneb místo jniíti jmel, tolikéž ani

pan otec jejich; nýbrž to se ukazuje, že jsau wždycky

páni z Plawna, purkrabowé míšeští, i tolikéž pan otec

jejich, pod pány z Rosenberka w relacích snmowních,

w saudu zemském, krále JMti radách sedáwali, a netoliko

pod rodem mým ale i pod jinými rody zde w králowstwí

eském jsau sedáwali, nálezy wynášeli, a místa swá po

létech, jakž ád w stawu panském ukazuje a wyméeno
jest, jmíwali, což se také ukáže.

Wykládají pak to páni z Plawna, purkrabowé mišen-

stí, že tmi snémy mn nic ujato není, ponéwadž swé

místo mezi stawem panským jmám, nýbrž že od staro-

dávvna poádek w tomto králowstwí držán bvl, že pi sn-

mích, w saudu zemském, vv radách pi JMKé knížata ped
rodem mým swá místa jmíwali. I nejmilostiwjší králi a

WMti páni a stawowé, již tomu milostiw a dobe poro-

zumíwati ráíte, jakými mnohými spsoby páni z Plawna,

purkrabowé míšeští, by mne rádi o místo mé piprawili,

ješto kdyby byly dsky neshoely, ku pádu nepišly, mnohé
wcí a pamti byly by se našly a ukázaly, jak a kterak

jsau se tv wšecky wcí daly; wšak WKMt a WiMti stawowé

milostiw o tom wdti i slýchati jste ráili, což se w pa-

mtech a privilegiích najíti mže, že pedešlých dáwných

asw a let netoliko ti stawowé ale i twrtý jakožto staw

duchowní též býwal; arcibiskupowé jsau swé hlasy jmí-

wali, králowstwí eské mnohými jinými wcmi jest roztr-

žité bylo , a mnohé rznice jsau o sedání w snmích,

w saudích zemských jmíwali, ješto z toho jeden staw proti

druhému jsauce se pozdwihowali, jakž by se to wšecko,

kdyby dsky nebyly shoely, poádn a mnoho prokázat

mohlo. I chtjíc JMt král Wladislaw slawné pamti takowé

wšecky a wšelijaké rznice w mír a pokoj mezi stawy na

wné a budaucí asy uwésti, ráil jest o wšech a wšelija-

kých wcech na snmu walném to naíditi, a na wné a

budaucí asy ustanowiti, kdež jsau stawowé pipowdli
od sebe i potomkw a budaucich swých, to stále, neporu-

šitedln zdržeti, i také jak saud zemský osazowati sejniá,

W Bic7.ai.. 6
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1554. naíditi, a rodu mému pední místo nade wšemi ohvwa-

teli králowstwí eského ukázati, jakž též zízení w sobe

ukazuje, kteréhožto místa rod mj w snémích, w saudu

zemském, krále .JMtí radách, w relacích bez pekážky uží-

wal jest, ani žádné odpornosti o tom jest nejmél, jesto

kdyby král Wladislaw slawné pamti a stawowé králowstwí

eského byli ráili za dobré a užitené znáti, bvliby ráili

pánm z Plawna aneb stawu knížecímu místo ukázati,

wšak niehož toho se nestalo, nýbrž beze wší pochyb-

nosti pedkowé pánw z Plawna , purkrabowé míšeští,

jsauce již w králowstwí eském , toho wšeho inili a

ustanowiti pomáhali, a tak podlé jiných oljvwatelw za

sebe i ddice swé tomu wšemu, což tak král Wladislaw

naídil, slíbili zadosti uiniti, ješlo tehdáž bylo jim zapo-

tebí, chtélili jsau místa nad rodem mým užíti, se ohlásiti

a o to mluwiti, a aby takowé naízení na wéné a budaucí

asy se nestalo, toho brániti. Ale wšak ped tím zízením

i potom od poátku, jakž jsau do zem pijati, toho neu-

káží, aby kdy který nad wládaem domu Hosenberského

sedati a swé místo jmíti ml, aneb nálezy wynášeti ml,
nébrž to se prokazuje, že wždycky od prw^opoátku páni

z Plawna, purkrabowé míšeští, pod pánv z Rosenberka

jsau sedali a místo swé jmli. Žebv pak toho nco se

snad najíti mohlo, jaloby knížata ped rodem mým sedati

mli, to jest (a jestli že se najde) za píinau se státi

muselo, aneb nkdy snad svnowé krále Jiího aneb wnu-

kowé jeho jakožto krále eského snad jsau sedáwali, bý-

wawše gubernatorowé, heitmané a místodržící Jich IMtí

králw eských, ješto se k tomu niemu pirownati on pán

z Plawna nemže: nebo pan otec jejich ani oni, páni

z Plawna, w takowých úadech nebýwali a nejsau.

Naposledy páni z Plawna, purkrabowé míšeští, WKMti
za to žádají, aby pi tom zstaweni byli, co jest jim

jednau dáno ; neb žehy to tžké wci byly, coi. se jednau

tak stwrdí, bez píiny aby zmnno býti jmlo, což že

slýcháno není, aby se stawu panskému aneb rytískému
stalo, tím dokládajíc, kdož jest koli co pi stawích bu
w pijetí do stawuw i jinak sob objednal, pii tom každý

že jest zstawen byl; i nejmilostiwjší králi a WMti páni



83

slanowé králowsfwí eského, ponwadž páni z Plawna chtjí i'->'^*

toho, což jest mi se w mých malých a osial}'ch létech

stalo a do zízení zemského zapsáno, k uhlížení rodu

mého užíti, ím wíce a wýse já nemám sobe stžowafi, co

jest králem Wladislawem a stawy králowslwí eského pe-

dešle mne a rodu mému dáno, zízeními zemskými a ma-

jestáty pedešlých králuw i WKMti stwrzeno, abv mi odjí-

máno býti melo? nýbrž já WKMti jakožto krále a pána

swého milostiwého a W.Mlí wšech staww za to, aby mi

to k náprawé priwedeno bylo, a pri pedešlém zemském

zízení, kteréž se na wéné a budaucí asy stalo, abych

zstawen byl, ponížené žádám, neb WKMti i WMtem wšem

stawm k tomu, abych téch míst w snémích, w sedání

w saudu zemském užíti neml, pedkowé moji nikdy jsau

nejmenší píiny nedali, ani toho niímž nepotratili, nýbrž

wždycky jsau se wrn, poddan k WKMti a králowstwí

eskému chowali. Neb by to wci žalostiwé a nikdá ne-

slýchané byly, aby zízení zemské w mladých a dtinských

létech, když kdo ani k tomu nic íkati ani se o to zasa-

diti mže, na ublížení mlo zmowáno býti; nebo i jiní

rodowé tak swé ády ddiné a místa wymená w saudech

zemských jako páni maršálci i jiní jmají, ani žádnénm

nercili w mladých a osialých létech jeho, ale w dosplých

odjímáno nebylo a není, aniž mž býti, nýbrž každý pitom

zstawen jest; i já též té poddané a ponížené nadje jsem,

že mne pi tom WKMt i WMti páni a stawowé zsta-

witi ráíte.

A ponwadž pak, nejmilostiwjší králi i WMti páni a

stawowé, jak pedkowé moji tch míst wždycky jsau uží-

wali, a piútom od Jich Mtí králw eských i wší koruny

králowstwí eského zstawowáni býwali, a jakým spsobem

pan Henrich z Plawna pm-krab mišenský, tehdáž nejwyšší

kanclé králowstwí eského, w mých mladých a osialých

létech do zízení zemského za kníže wepsán jest, tomu

jste milostiw porozumti ráili: nebo i to se ukazowati

bude, že pedkowé páni z Plawna, purkrabowé mišenští,

když jsau na žádost jejich do králowstwí eského pijati

byli, ne za knížata, nežli za pány z Plawna jsau pijati,

na ten spsob zawazujíce a poddáwajíce se za many
6*
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i s budaucími swvmi do králowstwí eskélio; w kterémžto

spsobu a stawu panském mnohá a dlauhá léta ped stem

nebo dwéma sty bVwali, i též pan otec jejich tomu nic

neíkaje, nvbrž w snémich, radách, w relacích, w saudech

zemských za staw pansky pod rodem mým a jinými pánv

jsau sedáwali, za relatory odbývali, ^cb bv to již wéci

téžké byly, aby nkdo z íše aneb z jiných zemí za mana
aneb jina za obywatele do králowstwí eského na žádost

pijat bvl, potom o to usilowal, abv nade wšemi obvwateli

swá místa a hlasy sobe dowésti a jmítí mohl. ESebo, mi-

lostiwý kráU a WMti páni a slawowé, i toto milostiwé po-

wážiti ráíte, že to není slýcháno, aby osoba jedna dwú
míst a hlas w jiných zemích a králowstwích užíti chtla, jako

páni z Plawna, purkrabowé mišenští, w íši sedati, míst,

hlasu oc. a zde w králowstwí eském tolikéž nejpednjších

míst a hlas by užíti chtli, ješto takowým spsobem,
kohožby koli JMCá podlé mocnosti swé císaské za kníže,

bu cizozemce, kterýžbv potomn sem se pibral, aneb

zde w králowstwí eském wyzdwihl a knížetstwim obda-

rowal, tehdy by ten každý nade wšemi pány úedníky

zemskými, též nade mnau a rodem mým we wšech místech

králowstwí eského užíwati a sedati bv chtl na welikú

ujmu wšech obvwatel králowstwí eského privilegium a

swobodám našim, ponwadž ne wíce nežli ti stawowé zde

w králowstwí eském jsau, býti bv muselo, což WKMt
wždyckv jste tv ti stawv pi tom milostiw zslawowati

ráili, a král Wladislaw slawné pamti téhož pedešlého

asu úady zemské, kde kdo sedti, místa míti na budaucí

asy, i také kolik osob w témž saudu zemském stawu

panského a rytíského sedati má, rozdliti a na budaucí

a wné asv, též i relatory ke wšem wcem zemsky

m

i jiným toliko panskému a rytískému stawu to uiniti a

ustanowiti ráil, ješto jinae kdyby se zmowati to mlo,
na weliké ublížení stawu panskénm i rytískému býti by

musilo. A tak nejmilostiwéjší králi i WMti wšickni páni

stawowé již tomu milostiw jste porozumti ráili, a že

z té dležité potebv — neb mi se znamenité wci, mne
a rodu mého. dotýkati chce — na to nastupuji, ponwadž
pedkm mVm od Jich iMtí králw eských i.wší koruny
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králowslwí ta místa, abv nad obywateli kralowstwí eskélio 1504.

sedali a místa swá jmí»li, milostivv jsau ustanowiti a po-

plili ráili, a piedkowé moji nikdá jsau toho bolidá ne-

potratili, aby tch míst w snmích, saudech zemských, pi
wolení a korunowání králw eských užíwati nemli, a

pániim z Plawna, purkrabm mišenským, postupowati.

Nebo od pijetí sem pánu z Plawna, purkrab mišenskych,

do tolioto kralowstwí nikdá místa nad rodem a pedky
mými jsau neméli, nýbrž pod pedky mými scdáwaji, též

w saudech zemských nálezy piedkowé moji i jiní rodowé

jsau wynášeli, pi wolení králw eských též swé hlasv

pední, i pi korunowání we wšech ceremoniích pednost

jsau pedkowé moji (o emž WMtem stawum dobe wdomo)
jmívvali a toho užíwali, jakž se pak na milostiwú pamt
AVKMti poddané táhnu, když jest bylo pi šastném koru-

nowání WKiMti, pi kterémž jsau knížata íšská, niarkra-

bowé, knížata slezská byli, wšak w tom, což jest náleželo

pi témž šastném korunowání kralowstwí eskému a jich

starobylým poádkíim, rodu a pedkiim mým w nic jsau

ncwkraowali, ani co toho ped sebe proti pedkm mým
berauce. Také knížata pedešlí, kteíž jsau w kralowstwí

eském byli a ješté jsau, jakožto kníže Arnošt baworské,

kterýž znamenité íšské kníže jest, nikdá jsau na to ne-

nastupowali, nýbrž tomu wšemu podnikujíc, to což ti

stawowé kralowstwí eského kdy swolili a w starobylém

spsobu mezi sebau bud' pi saudu zemském aneb jinae

jiníwali, podnikali a podnes podnikují, znajíce to, že jim

tu nic nenáleželo a nenáleží.

A protož z téch ze wšech píin té jsem ponížené

nadje k WKMti jakožto králi a pánu swému milostiwému

i do WMtí wšech staw kralowstwí eského, že m a rod

mj pitom milostiw zstawíte a mn to k nápraw pi-

wésti a nad privilegími, swobodanii, zízeními zemskými

kralowstwí tohoho milostiwú ruku swú držeti ráíte. A po-

nwadž pak páni z Plawna, purkrabowé míšeští, zase na

tuto mau stížnost, kierau WKMti podáwám, odpowd swú

dáti mají podlé milostiwého WKMti powolení a toho do-

puštní, budeli toho poteba co dále k odpovvdi jejich

bud' na WKMt ncJj na WMti stawy kralowstwí eského
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nznésti^ k tomu niluu iti, to sobe wždycky, pokudž poteba

má kázati bude, pozstawuji, S tím se WKMii jakožto králi a

pánu swému milostiwému a WMtem stawm poruena iním.

Dále pi 1. p. 1556, kterak pánu s Plawenským saud

osazen, s celau tau rozepí a akcí i wypowdí najde se.

Léta pán 1554 pan wláda patenty swými do mest

a msteek swých znáti dáwati ráil o snesení snemowním,

aby wdeli poddaní, kterak se w tom míti.

1. Aby posudní wybírali od sw. Hawla píštího až do

tí let po 2 gr. .
2. Robolní a nádennílidé aby od swých pán listy jmli.

3. Cikáni abv trpíni a pechowáwáni na panstwí ne-

byli. Datum w Krumlone w auterý po sw. Lambertu.

W píin fedrowání msta Krumlowa potebami žiw-

nymi pán do richtástwí po panslwí takowá poruení wy-

dati ráil

:

Wilém z Rosenberka.

Píze má, opatrný richtái milý! Jakož jest ini
w tom richtástwí tob porueném porueno a rozkázáno

bylo, aby wšickni sausedé niehož, což prodajného jmají,

buto obilí wšeliké, sýry, másla, slepice, kuata, wejce

i jiné, cožkoli prodati mají, jinam newoziii, nenosili ani

doma neprodáwali, než abv se s tím se wším na Krunilow

obrátili, pod skuteným trestáním i také pod pokulau ne-

odpustitedlnau; i bylo jim léros, když díla pišla, to pro-

minuto, aby nebyli powinni tím, až zase po dlích bude.

I ponw^adž již pán bh ráil to dáti, že jest po dlích,

i také že jsau sob lidé již zašili, jest mé písné poruení,

aby jim rozkázal, aby jeden každý na každý twrtek do

Krumlowa, jakž prwé, s wcí prodajnau pijel neb pišel,

a jinam nikam nežli do Krumlowa neprodáwal, pod sku-

teným trestáním i pokutau, jakž prwé naízeno jest; nebo

se budau zapisowati tím spsobem jakž prwé. Nebo i toho

zpráwu jmám, že mnozí do jiných mst prodáwají, jcšto

budcli kdo w tom postižen, bude mu wšecko pobráno, a

k tomu skuten trestán. Protož jest mé poruení, aby

jim to wšem wbec i každému zwlášt bcdliw pedložil,

aby se wdli ím sprawiti, škody i trestání uwarowati.

Datum na Krumlow w pátek po sw. Diwiši 1. uts.
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Tolu) roku .)c. oi král Ferdinand z Cech zase do í5j4.

Wídne se obrátiw, j>ak msíce Listopadu wzal ped sebe

cestu do íše, k Linci jew a potom odtud do Au^špurku,

za nímž lam i pan Wilém z Rosenberka wvpiawil se

w drubau nedli adventní, a w tom ase arcikníže Ferdi-

nand byl w Wídni, a turnaj o masopustu rozpisowal.

W auterv po sw. Katein pan ^^ ilm z Rosenberka,

než do líše jel, se pány prátely swými na Hradci se shle-

daw, s nimi radu o swú pri, kterú jml s knížaty z Plawna,

držel, jenž byli tito : nejwyšší pan kanclé králowstwí e-
ského pan Joacbim z Hradce, pan Hcnrich z Swamberka,

p. Jan Rícansky, p. Jan z Swamberka, p. Zachariáš z Hradce,

p. Wilém Pedl, p. Jan Leskowec, p Adam Koc. A po-

nvadž swdomí dle wywýšenosti a starožitnosti rodu svvého

netoliko \v Cechách, w Moraw i w íši, anobrž i w Itálii

pi paních Lrsinich potebowal, krále za pipsání, aby mu
wydána táž svdomí byla, požádal. Odporná pak strana,

bvwši w Plzni, jmla pi swé stran nejwvššího pana pur-

krabí Pražského a pana hofmistra i s panem písaem zem-

sky m, a tam spolu radili se.

Již tch let pan wláda*, a mladý pán, wšak rozumný,

spráwný a wážný, weliký zetel u wšcch stawíl králowstwí

e>kého jml. K dotwrzení toho jen cedulku pana Ladi-

slawa z Lobkowic, maršálka dworského, tuto slowo od

slowa z listu jeho, když o propuštní njaké osoby pan

wlada žádal, wpíši takto: A, mj milý pane a píteli a

šwake, manželka má sob do té jisté Anny nemalá stíž-

nost klade, že jest jí ze dwora ušla , a pitom i jiná

dweku odwedla; wšak proto nicmén, ponwadž tak

jmíti ráíte, lak se dle žádosti Waší státi má.

2 o ÍNovembris bvl pan wláda se paní mátí, se pa-

nem Henrichem z Swamberka a manželkau jeho pi'i swa-

tebním weselí na Hradci, a ráil tu \od nedle den sw.

panny Kateiny až do pátku den sw. Ondeje zstati,

jmw koní lOG.
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Jjétn pán 1555,

1555. Pi asu nowého léta pedepsaného pan vvláda od
arciknížete Ferdinanda do Plzné, kdež, tehdáž arcikníže

býti ráil, obeslán z píin obzwláštních poteb krále JMti

i také za píinau njakých neswcenych knéží, že na n
saud osazen byl, aby tam dal se najíti \ve stedu po nowém
lét. Pán k tomu asu pro nedostatek zdrawí dostaiti pí-
jezdem swýni nemohl, nežli po nkterém dni, nejprw pe-
deslaw do Plzn Humpolce, aby pána hospodau, wíneni

i jinými potebami opatil, sám také 8 dne Januarii za

ním wyprawiti se k Prachaticm, potom k Nepomuku, a

odtud do Plzn we twrtek dne 10 Januarii pijeti ráil.

Bywši paní Anna Rosenberská z Rogendoríu w Šte\TU

u pana Hofmana a paní sestry swé paní Potencianv, man-
želky pán, nawrátili se ráila zase na Krumlow i se pan-

nami šlechtinami, dcerami swými, vv auterý ped sw. Fa-

biánem a Sebestianeni, a tehdáž pana wládae doma nebylo.

5 Februarii w iiši snm w Augšpurce zaal se, na

njž k císai Ferdinandowi nejprwé pijeli kníže wiirten-

berské a kníže baworské.

W nedli a poslední dni masopustní bylo konáno swa-

tební weselí na Krumlow od pana wládae Krištofowi

Pergarowi dwoenínu, panu ženichowi, a paní Margaret
Polchingerin, newst, byw tehdáž panem hospodáem na

témž hradu pan Henrich z Swamberka, a kázal dáwati dosti

jísti i píti; nebo bylo z eho. Pitom konány rozliné kra-

tochwíle, turnajowé a stelby, wystílewše nkterý centné
prachu, dosti bylo, by nepátelé ped Krumlow em ležeU;

wyprawowaw tehdáž pan wláda troje weselí swatební.

W nedli den sw. IMatje JMt arciknížecí držel toho

dne w Plzni turnaj pes plaky, a wedl pi swé stran 10

koní w barw erwené, a na to pozlátka na deky. Proti

nmu s druhé strany pan Jaroslaw Smirický wedl též 10

koní w barw brunátné a na nich postíbené, a každý

z nich bhal do sedmi ran. Nejprw bhal JMt arcikníže,

proti nmu pán Smirický; ale arcikníže zlámal tvry dewa,
a pán Snúický též tyry. Potom po nich bhali pan Joa-

chim Slik a Štampach; zlámal pan Joachim Šlik dewo.
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a Stampach tvrv, a tak jest uhozcn pan .lácliim Slik, že l^ja.

wíce lioniti nemohl. Po nich bhali Ki-ištof Markwart

s Jablonským; zlámali po nkolika drewích. Po nich bhali

pan Sebestian Slik s Juliusem Wlachem, klerý pi arci-

knížeti jest, toliko jednu ránu na sebe udlali; uhodil Ju-

lius Wlach pana Šebestiána Slika, až mu urazil prední kus

zbroje, že wíce honiti nemohl. Po nich bhali Malwic

s Sebestianem Senochem ; Mahvic zlámal tyry drewa a

Senoch dw. Po nich bhali Wilém Mirkowský s Posi-

dowskvm, který pi arciknížeti jest; jMikowsky zlámal tii

dewa a Posidowský jedno. Po nich bhali pan Koiátecký

z Kolowrat a doktora Gallusa syn; zlámali po jednom

dew, po nich kteí jsau bhali, nic nedowozowali. Než

naposledy u tblium JMt arcikníže zlámal 18 dew, že jich

žádný wíce nezlámal, a potom u weer, kdvž dankv roz-

dáwali, dali pední dank Mahvicowi a druhý JMti arciknížeti.

Frai-turnaj druhý.

W pondlí po obdích, než turnaj byl, JMt arcikníže

darowal pann newst koflikv dna, jeden na druhém, a

pan Ungnad otec její darowal jí etz a list wnný. Potom

se wyprawili do turpaje, a w nm jsau bvli dwa mentena-

dores tito: pan Krištof Zajíc a Ctidruh Chlum, a proti

jim dwma byly tyto osoby: JMt arcikníže, p. Lacek

z Šternberka, p. Košátecký, Wchynský mladý, Krištof

Agrešt Wlach, Hobortar, iMalwic, pan Jaroslaw z KolowTat,

Wilém Mikowský, André Teufel, pan Sebestian Šlik, .Jiík

Jablonský a pan Sebestian Šlik (sici, ti dwa se wvprawili

do turnaje po polsku s trubaem; sukniky na zbroji mli
i wartíowé jejich tln a bílé barwy. Potom pan Lngnad

pijel po husarsku vv barw, a ped ním jeli dwa synowé

jeho a jiní dwa, mwse s sebau w ruce rozžžené swíce.

Bhal pan Ungnad, zlámal o Ghluma dewo; nebo jsau

prwé s sebau srozumní jmli; neb pan Lngnad žádné

zbroje na sob nejml, než toliko w swé nierhowané aksa-

niitowé župici byl a w barw. A když bylo folim, s každé

strany bylo jich po sedmi osobách bez špisiAw, toliko

s kordy se tlaukli; a když jich bylo dwa ti na jednoho,

tehdy pan Ungnad pibhl s palcátem, pomohl jej tlauci a

biti pozadu a tak se z toho turnaje rozjeli; a kdvž bylo
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po weei, rozdáwall danky. Piední dank dali .linkowi Jablon-

skému, že jest swé tri spisy poád zlámal, a druhý dali Kri-

itofowi A^reštowi Wlachu, že jest se kordem dobe pral, a

tietí dali Ctidruhowi Ghlumowi, že nejwíce díew zlámal.

W auterý nebyl žádny turnaj. Než hned po weeii

bvl mumraj, a \v tom mumraji bylo osm osob. Jich tyi'i

bvlv piiprawenv co bohyn, majíce na twái larwy a wlasy

dlauhé žluté a na hlawé wnce zelené z pušpánu, a sukn

tvkvtowé bílé a pi nich rukáwy z kže žluté a nohawice

též žluté, a mélv w prawé ruce stely bílé a w lewé

okrauhlé tere postíbené, a druhé tyry mly na sob

z telecích kozí epice a w larwách léž u wncích pušpá-

nowvch, a pipraweny byly k wodníni mužm nápodobný.

Kabátv na sob mli žluté, tak pistrojeni, coby nazí byli

a pludrho/.v z telecích kozí chlupaté a na nohách pun-

ochy zelené, a swíce zelené w rukau nesli piprawené,

cobv nochdicht byl; když ji wystril rukau nahoru, wyšel

z ní oheh. I šli jsau spolu bohyn po prawé stran a

wodní muži po lene, a tancem wlaským šli; když pišly

ped íraucimor, poklonili se; potom šly samy t}Ty bohyn,

a pinesly nenst munšanc; podruhé šly k pann Luk-

šánce, také munšanc pinesly
;
potom odešly k paní z Wald-

šteina; i potom šli ti tyi muži wodní, a pinesli pann
Filippin munšanc, a ty tyry bohvn stály; a když po

munšanci bylo, šly s pannami k tanci; potom wodní muži

i bohyn samé wlaské tance tancowali. Potom když po

tanci wlaském b\lo, ti tyi wodní muži šli pre, a ty

tyrv bohyn tu zstaly, a tak ten weer žádného mu-

mraje nebvlo, a bohvn tvry byly jsau JMt arcikníže,

pan Jaroslaw Smiický, pan Zajíc, pan Proškowský.

Pi tom weselí byl tento fraucimor: nejwyšší paní

hofmistrowá králowstwí eského, nejwyšší paní maršálkowá

králowstwí eského, nejwyšší paní písaowá, pana maršálka

dworského Franc von Turn žena, nejwyššího pana heit-

mana hradu Pražského žena, paní Joachimowá Slikowá,

paní Lorencowá Slikowá , paní Wáclawowá Swihowská,

paní Jaroslawowá z Kolo«Tat, paní Bekowská a paní

Lukšánowá s swým fraucimorem.

Dále pak pan Jan starší z Swamberka a na Milew-
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lóiuowi z Roseiiberka o tch kratochwílícli dokládá takto:

Toho poiiiinaiiti, co jest se komu ])i tom turnaji folium-

slccliu pihodilo w tuto nedli minulu, nemohu. Pak abyste

wdti ráili, že mnoho osob, jakožto pan Jaroslaw z Smi-

ic, pan Jaroslaw Kolowrat ženich, Sprincl, Julius de Leva,

Slampach, zranných a ztluených jest, lak že rukama

hnauti nemohau, a nkteí na hrdlích je nositi musejí;

André pak Teufel ten pod oko uhozen skrz liledí, tak že

hrubý kus tí-ískv jemu z oka wytáhli a welmi se zle má;

nebo se obáwati, že oko jemu wvtee a o n pijíti musí.

JMt arciknížetská sám také welice uhozen drewem, tak že

ruka krwí JMti podbhla, což \v tento pondlí minulý sám

iikaz.owati ráil w pokoji. To ráí míti zisk takowé krato-

chwíle. A ješto n)li bv držáni b\li ti turnaji pi weselí

dcery pán Ondejowé Lngnadowé, ale nedržím, aby ty

osoby, kteréž prwé ztluené jsau, w tom míti mohli.

Toho roku kurfiirštowé swtstí a nkterá knížata

íšská sjezd drželi w Norniberku, a spolen se snesli

o pokoj a swornost, abv jej mezi sebau zachowali.

Pan wládaí" domu Rosenberského uwažowal to, kterak

w mstech a mstekách poddaní JiMli welmi pracn a

úsiln se žiwí; rád chtje jim pomoci, dw cesty lepšího

jich opatení najíti ráil: jedna aby z wesnic wšelikymi

žiwnymi wcmi fedrowáni byli; protož k jednomu každé-

mu mstu a msteku jisté wsi obrátiti, aby tam na trhy

w jisté dni chodíwah, ráil; druhé ráil mstm a mstekm
wárky pustiti, wšak tak, abv s každého wrtele do komory

JMti odwozowáno bvlo tvrv groše bílá, pitom naídiw,

kterak bv se w tom poádn a náležit, abv nkteiýni

k ublížení nebvlo, chowati mli; prodáwali se též podda-

ným sladowé panští po 1 kop a na desíti stryších jeden

se jim nadáwal.

We twrtek po welikonoci pán ráil z Krumlowa do

Augšpurku wvjeti, a pijeti tam ráil we twrtek po sw.

Jií, pobyw tam až do pondlího po nedli Cantate, kte-

réhož dne hnul se zase k Donawertu, potom Engelštatu,

pak Tegendorfu; pak w sobotu ped kížowú nedlí do

Passowa pijel, a odtud k domowí. Když do íše jel, pana
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wládae prowodili až do Drkolen pan Pelr Wok bratr

J.Mti a pan Henrich z Swamberka.

Lusthauz nahoe w zahrad nad zámkem Krumlowem
stawín a toho roku na místo dohotowen.

Pan wláda hodnú i milostiwú pamt a w^sadu mstu
Krumlowu uiniti ráil, že Latran k mstu starému, aby

jedno nerozdílné msto bylo, pipojil a piwtlil, wydaw

jim na to privilegium, jehož datum w stedu u vigilii pa-

mátky blahoslawené panny Marie nanebewzetí léta uts.

17 dne Septembris arcikníže Ferdinand panu wlá-

dai dowoleni dal, aby do Morawn, odjeti, a swé wci pi
saudu píštím ped pány auedníky a saudci téhož niar-

kr-ibst\ví jednati mohl ; což pán tu jízdu tak šastn wy-

konal; nebo markrabstwí toho jak piwtlené zem k krá-

lowstwí w swé píin nepobíhá.

2-3 Octobris JMt arcikníže na štwaní pijeti do We-
selí mínil, oznámiw, že tyto osoby pi^wé stran jmíti bude,

a bv potebí bvlo základu: pana Jana Smiického sta-

rého, p. Karla z Zerotína, p. Wiléma Trku a p. Adama

z Šternberka, woliw jej za inspektora a heitmana téhož

stwaní. To štwaní minulo, protože obeslán bvw arcikníže

od pana otce, jml w Inšpruku konen 12 dne Octobris

býti; nebo mínil císa Ferdinand do Hišpanie ješt toho

roku po moi se plawiii, pak k Rarlowi V bratru swému

do INiderlandu obrátiti se. A takž arcikníže w padesáti

kleprlících wyjel na pošt z Prahy o dne Octobris, od

Prahy k Linci, Salcpurku a Inšpruku. A jakžkoli z toho

štwaní k Weselí sešlo pro nepítomnost w zemi arciknížete,

wšak nicmén pan wláda pedce štwaní držel u ^Vlhlaw

se pány nkteiými a rytístwem.

26 Octobris pán z Hradce, nejwyšší kanclé, jmw
w VVídni z pouení arciknížete nkteré pilné wci wyí-

diti, k tomu asu nejprw na Hradci se panem wládaem

a se paní starau Rosenberskau, se panem purkrabím nej-

wyšším, nejwyšším panem hofmistrem a purkrabím Karl-

šteinským, item panem Hendrichem z Swamberka, shledaw

se, na tu cestu k Wídni se oddal.

Biskup Passowský, naped jmenowaný, msíce INovem-

bris a Decembris tžce nemocný nkolik nedl lezew, z
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tohoto sueta se odebral. Dkan, senior a kapitola Passowská t555.

wolili sob za biskupa welebného knze a urozeného pána

Wolfganga z Glosen thumdkana w Regenšpurku, jakožto

staršího z swého bratrstwí, 20 dne Decenibris. Tentýž 12

dne Junii léta následujícílio w ím konfirmací dosáhl.

Mikuláš Humpolec s ddici swými mužského pohlawí

toliko do žiwota za wrné služby dostal \v zápisu we 200

kopách ces. od pana wládaie wsi Daubrawice; odcizovvati

jí od domu nemohl, než summu wypowda a pijma,

zase k domu pustiti powinen byl s wynahražením toho,

cožby pi tom stateku zlepšil. Pitom i díl eky puštn

má. Stalo se na Krumlow w pátek den s\v. Cecilie.

liéta pán 1550.

Toho roku pan Wilém z Rosenberka dwoje saiidní isós.

zaneprázdnní nemalé jml. O jednom již naped do-

tknuto, lotižto s knížaty z Plawna ; o druhém, kteréž jml
s mnichem Korunským, též brzo položí se. A ponwadž
nijakž pátelským bhem pan wláda s Plawenskými po-

rownán býti nemohl, král Ferdinand sám osobau swau,

pijaw k sob z panstwa i iTtístwa nížepsané osoby, saud

stranám osadil, totižto: pana Jana z Lobkowic na Týn
Horšowském, nejwyššího purkrabí Pražského, pana Jana

nejstaršího z Lobkowic a na Zbiroze a Toníku, nejwyš-

šího hofmistra králowstwí eského, pana Adama z Štern-

berka a na Zelené Hoe, nejwvššího komorníka králowstwí

eského, pana Jana z Waldšteina a na Hrádku, nejwvššího

sudí králowstwí eského, pana Jana z Martinic a na Smen,
purkrabí Karlšteinského, pana Zdeíika z Lomnice a na

Ledi, pana Wáclawa Zajíce z Hasenburka a z Kosti, d-
diného truksasa králowstwí eského, pana Jaroslawa Smi-

ického a na Kostelci a Skworci, pana Joachima Slika na

Swamberce, nmeckých lén heitmana, p. Jana Haugwice a

na Litomyšli, pana Ladislawa z Lobkowic a na Chlumci,

krále JMti maršálka, pana Jaroslawa z Pernšteina a na Par-

dubicích, pana Betislawa Swihowského a na Horaždowi-

cích, pana Jana staršího Ríanského, pana Heralta Kawku

na Štkni, pana Jana mladšího Ríanského a na Kosowé
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1556. Hoe, pana Jií'ího z Waldštcina a na Hostinném, pana

Jindicha z Waldšleina a na Dobrowici, p. Jana z Swain-

berka a na INlilewštj p. Jankowského z Spartberku, p.

Zdenka Krajire a na Land.štein, p. Zikmunda Berku a na

Stranow, p. Adama z Swamberka a na Prinde , p. Jaro-

slawa z Kolowrat, p. Jana Swamberka a na Boru, p. ^^oj-

techa z AValdšteina a na Libstein, p. Hobelta z Sleinic.

Z stawu rvtíiského byli: pan Wolf z Wesowic a na Dau-

brawské hoie, nejwyšší pisar králoustwí eského, pan Ji-

ík z Geritorfu, podkomoí krále JMti, p. Sebestian Mar-

kwart z Hrádku, purkrab Karlšteinský, p. Bernart z Nesta-

jowa a na Hisenburce, purkrab kraje Hradeckého, Jan

Salawa z Lipv a na Malešow, p. Zdenek >Jalowec z Pa-

cowa a na Chvnowé, p. Oldich Dubanský z Duban heit-

man hradu Pražského, p. Jan Kalcnice, p. Jan Leskowcc

a na Cerekwjci, p. Petr Chotek z Wojnína, prokurátor

krále JMti, p. Petr Bechvne z Lažan, heitman Staršího mésla

Pražského, p. >\ ilém Klenowský, heitman ^'owého msta

Pražského, p. Jan Myška na Hrádku, p. Wilém Trka a

na Welíši, p. Krištof SkuhrowskV , p. Wáclaw Bechyn,

p. Jan Hodjowský, p. Sebestian Leskowcc, p. Pawel Ma-

lowec, p. Šlowsky, p. Kalenice, p. Hauska, p. Wrabský,

p. Koc, p. ejka.

Wvpis nálezu z register králowskych sudu komorního mezi

knížatv z Plawna a pánem z Rosenberka léta 1556.

Jakož jest JMKá, pán náš nejmilostiwjší, na poní-

ženu prosbu Uloženého Wilénia z Rosenberka, spráwce a

wládae panstwí a rodu Rosenbe]'ského, co se té rozepe,

kteráž mezi ním Wilémem jakožto pwodem s jedné a

oswícenvmi Henrichem starším a Hcnrichem mladším swaté

ímské íše knížaty, purkrahy w Míšni, hrabaty z Harn-

šteina a pánv z Plawna, z Geiowa, s strany druhé dotyce,

jemu Wilémowi nkteré prostedky, jak by ta rozepe

podlé sprawedliwosti konec swuj wzíti mohla, pedložiti

ráil ; kdež pak on Wilém z Rosenberka po takowém

JMKé pedložení stížnost swú JMKé a stawm králowstwí

eského w spisu jest podal, pedkem to JMKé a stawm
k pamti piwozujíc, kterak jsau pedkowé a wšecken rod
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jelío od Jich Mtí císariiw a králuw eských a wšech stawu ló.is.

králowslwí eského píed ninohyini lét} a pamlnii lidskými

za službv jejich wernéj které jsau císam a kráhnn e-

skem i wšemu králowstwí eskému, nelitujíc hrdel, ziwo-

tw ani statkw swých, werne, platné a užitené inili,

i také z mnohých jinoch píin tím obdaeni a k tomu

píipušténi ze jsau, místa swá prwní, ten který jest byl

spráwce a wláda domu Rosenberskeho, pede wšemi oby-

wateli králowstwí eského pi snémích obecních, sjezdích,

wolení Jich Mtí králuw eských, pi korunowání, w saudech

zemských, krále .liMti radách, w relacích snémowních zem-

ských jmíwali a toho užíwali, ani žádný pedkm jeho,

Wiléma, téch wšech let a asw w to newkroil, a tak

jsau toho wždvckv w užíwání bvli; jakož pak slawné pa-

mti král Wladislaw, když jest wyméowání o saudu zem-

ském i o jiných wécech zemských s powoiením a jistým

wédomím wšech tí stawuw na snému walném initi ráil,

wzhlédše JiMKá s stawy na to, že pedkowé jeho, Wiléma,

téch míst wždycky od starodáwna užíwali, ráil jest w zí-

zení zemském starém obzwláštné nejeden artikul, kde rod

jeho, Wiléma, místa jmíti má, ustanowiti, a na wéné bu-

daucí asy zdržeti, a pedešlá sedání a míst domu Rosen-

berskeho majestáty i týmž zízením zemským stwrditi , a

wšickni stawowé toho asu za sebe, swé dédice a budaucí

tomu zadost uiniti pipowédéli, a to na asy budaucí a

wéné pewné, stále a neporušitedlné zdržeti, jakž tíž arti-

kulowé snémowní šíe to ukazují; wšak což se jest jenui

Wilémowi z Rosenberka w jeho malých osialých a dtin-

ských létech, na ublížení jeho a wšeho rodu jeho, beze

wšeho prowinéní stalo, kdvž on toliko w létech šesti, a Petr

Wok bratr jeho w trnácti dnech stáí po smrti otce jejich

pozstali, a potomn od strýce swého wen z zem, jsa

w létech jedenácti, k Wolfganj^owi, biskupu Passowskému,

hrabti z Salmu, ujci swému, na uení dán, tu že nkdy
Henrich z Plawna, purkrab w iMíšni, toho asu nejwvšší kan-

clé králowstwí eského, se dožadowal, aby míst knížetských

zde w králowstwí eském užíwati mohl; kdež pak jakýmž-

koli spsobem do zízení zemského na weliké ublížení jeho

a rodu jeho oba pedešlé artikule z starého zízení zem-
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1550. ského jsau mnni, a každé kníže ped rodem jeho aby

w saudu zemském místo jmél, postaweno, a w druhém ar-

tikuli též, kde rod jeho, Wiléma, místa swá jmíti má, chyba

knížat, ktei"í \v Cechách jsau, položeno; ješto z toho se

rozumli mže, že doteny pán z Plawna, purkrab w Míšni,

znajíc to, že on Wilém i bratr jeho w mladých dtinských

a osialých létech jsau, žádný z rodu jejich dosplých

let nejmaje, abv se o to zasaditi a tomu odpor uiniti

mohl, toho asu se toho dožádal, a pedešle, pokudž ped-

kowé jeho \v swých dosplých létech bvli, žádný z páníivv

z Plawna ani dotený pan Henrich, purkrab míšeský,

žádného odporu proti tomu niemémuž, jmajíc pod ním

místa swá, neinil, ani kdv toho žádati sml; a ponwadž
tím spusobem wýš dotení artikulowé na zlehení spra-

wedliwosti jeho do zízeni zemského zapsáni jsau, k e-

muž pedkowé jeho žádné nejmenší píiny JMKé ani

žádnému z stawiiw tohoto králowslwí nedali, a po smrti

nadepsaného Henricha z Plawna synowé a ddicowé jeho

ped JMKau již jim to dokonce odjíti, nad nimi sedati

chtíce, se proti tomu postawili, ješto skrze to proti swo-

bodám a obdarowání tohoto králowstwí twrtý staw na

ublížení wšech obvwatelw bv pibyl; JiMKé on Wilém

z Rosenberka s poníženau poddaností prosíc , tolikéž i

stawuw tohoto králowstwí, aby JMKá s stawy jemu a rodu

jeho na nynjším snmu to k nápraw piwésti ráil, tak

abv pi starém ó rodu jejich zízení zemském a pi ob-

darowáních zachowáni a ziístaweni byli, jakž to wšecko

týž spis jeho, Wiléma z Rosenberka, šíe w sob obsahuje

a zawírá, kterýžto spis z poruení JMKé doteným kní-

žatm, aby zase na to odpowd dali, jest podán, což jsau

tak uinili, a potom dále jedna každá strana na to wšecko

jiné další spisv se wšemi prwodv swými podlé poruení

JMKé jsau podali; kdež pak JMKá, jmajíc pi sob nej-

wyšší úedníky a saudce zemské, též raddy JMKé, nicnié

osoby od staww panského a rytíského z plného snmu
obecního k tomu pidané, to wšecko wyslyšeti, a dále

strany, chtlylibv co mimo ty spisy a ukázaní vvésti a nilu-

witi, z milosti swé králowské, aby wždy žádné sli-an ublí-

ženo nebylo, k tomu pipustiti ráil. I pedkem od W i'
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lima z Rosenberka takowá stížnost jeho w spisu JlMKó i556.

podaná jest píelenaj položiw piitoin majestát krále A\ la-

dislawa slawné pamti, kterýž prawí, že w\niiérení o sedání

w saudu zemském uiniti, a místo rodu z Rosenberka, kte-

réhož prwé užíwah, nade wšemi jinými potwrditi ráil;

kterýžto artikul w zízení zemském starém obzwláštn jest

postawcn; zaež wšickni tri stawowé tohoto králowstwí i

na miste budaucich swých pipowédli, dosti tomu , což

tak týž král Wladislaw na wéné asy ustanowil, uiniti a

zdržeti; a tak se tím ukazuje, že netoliko za krále Wla-

dislawa JMti, ale i za predeslvch králw eských Jich Mtí

wždvckv pedniho místa páni z Rosenberka užíwali. A po-

nwadž páni z Plawna, purkrabowé míšeští, w prwnim

swém spisu toho doložili, že tomu, aby od pedešlý ch

králw rod z Rosenberka takowá obdarowání jniél, místa

nedáwají; z té píiny pedkem ten majestát že se uka-

zuje. Položiw také majestát krále Ludwíka slawné pamti,

potwrzení wýš doteného majestátu, též dwa majestáty

JMKé, pána našeho milostiwého, kterýmž JMKá také tch

obau majestátw potwrzowati ráí, a praw, že w tom po-

slednjším léta 1544 wyšlém majestátu nkdy pan Henrich

purkrab míšeský, otec jich bratí, jsa nejwyšším kan-

cléem králowstwí eského, se podepsal. Dále prawí, že

w druhém spisu jich, pánuw z Plawna, ten jeden artikul

jest položen, že w zízení zemském jest wypuštno, a tudy

jakobv již to místo pánuw z Rosenberka k zmnní pišlo,

jsa toho asu Petr z Rosenberka pítomný, že tomu w ni-

emž na odpor nenastupowal, i na ten artikul tu odpowd
on, Wilém z Rosenberka, dáwaje, že tím wypuštnim toho

artikule w témž zízení nemohlo jest to místo rodu jeho

k zmnní pijíti, nýbrž též zízení wztaženo jest na staré

zízení a dsky, a tak po wytištní téhož zízení wždycky

jak i prwé pi sedání w saudu zemském páni z Rosenberka

jsau zachowáni a toho místa swého až do 1. 1544 w uží-

wání poádném byli, jakž to JMKé podáno jest, že Petr

z Rosenberka w snmích relací po králi JMti inil, tolikéž

w saudu nade wšemi úedníky sedal, a tak od toho asu
to místo pánw z Rosenberka nikdá k zmnní až teprw

léta 1550, kdvž on, Wilém, w létech dtinských a sirotích,

W. Bežan. 1
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jak doteno, byl, nepišlo. Jest také w tom spisu jieh,

purkrab mišenských, i to postaweno, že JMKá s stawy

práw tohoto králowstwí piiniti i ujíti moc jmíti ráí, a

tak což na obecním snmu podlé té mocnosti JiNIKé a

staww jest zavvríno, tomu on, Wilém, na odpor se staw-

jíc, že tudv JiMKé w tu mocnost a dstojenstwí a stawum

sáhá; i tomu zjewné odpírajíc, nýbrž k tomu, že JMKé a

stawm ta mocnost slušn, práw podlé uznalé poteby pi-

initi neb ujíti, náleží, také se piznáwá, ale toliko o to,

jaké obdarowání od pedešlých králvv Jich Mtí jmá, aby

pi tom od JiMKé podlé JMti potwrzení a od staww byl

zstawen, se zasazuje ; a což tak bez pítomnosti za let

dtinských jeho, Wiléma z Rosenberka, jmajíc na budaucí

a wné asy bez perušení trwati, zmnno, to aby zase

k nápraw piwedeno bylo; nebo wc rozdílná jest, když

se wšech staww a obyvvatelw tohoto králowstwí dotýe,

w emž pro jisté píiny wšem stawm také s JMKau na-

ízení initi náleží ; ale když se jedné osoby a jednoho

rodu, jakž nkteí auadv ddiné w tomto králowstwí

jmají , dotyce, to na snum ani jinak zwláš bez pítom-

nosti a wdomí toho, íž wc jest, mniti se nemž; a

tak on Wilém, pokudž wlastní osoby a rodu jelio se do-

tyce, o to toliko se domlauwá. Takéž z téhož majestátu

krále Wladislawa se nachází, jak JMt znaje mnohé rozdíly

a newole o úady a místa w tomto králowstwí mezi stawy,

pro tu píinu z Uher pijeti, a aby ty rznice upokojeny

býti mohly, naízení s strany auadw, pi kterém stawu

který zstati, a jak jedni po druhých w saudu zemském

sedati mají, uiniti ráil; a jest toliko dwma stawy, pan-

ským a rytíským, ten saud osazen; piemž o knížatech,

byliliby w Cechách, aby nad pány z Rosenberka místo

jmíti mli, žádné zmínky není, jako tuto nowým zízením

to staré zízení jest promnno; pi kterémžto naízení

krále Wladislawa pedkowé jich, pán z Plawna, jsauce,

tak dobe jako i jiní k tomu se piznali, a w saudu zem-

ském pod jinými pány sedali. Také zízení zemské jest,

že potaz titulem toliko i relací tím jménem se iní; a

kdyby knížata w saudu sedajíce pední místa držeti mli,

jizby knížetským, panským a wládyckým titulem potaz wy-
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ná.šeti se musel, a tak s toho zízení na wéoné asv ui- i->óf>.

nného tudy by sjíti muselo. A ponvvadž saud zemsky
jako studnice znamenitá jest usazen , z kteréhož wšecky

jiné dobré wéci, rád, jednota a pokoj pochází, a mocnost
.IiMKé se tu tsvrdí, jakby tedy ténii dwma aitikuli k ujm
rodu jeho, Wiléma z Kosenberka, oprawením pedlán bvti

jmél, ponéwadž od té wýpowédi krále Wladislawa JMti až

do toho nowého zízení w niemž promnn není? táhnauc

se w tom na zízení zemské, že rozsudkowé krále JMti,

též panští a wladytí w swé mocnosti zstati a ped se

jíti mají; a tak wýpowd krále Wladislawa, zwlášté poné-

wadž i potwrzena JMKau pánem naším jest, w niemž
zrušena býti nemž. Také JMKé to pedkládaje, aby pro

budaucí ád a pokoj ti dwa artikulowé w nowé oprawení

zase k nápraw piwedeni byli, i to JMKé k pamti pi-

wozujíc, že pi korunowání JMKé nkdv Petr z Rosen-

berka b\w, korunu ped JMKau nesl, a we wšech po-

ctiwostech místa pedního užil, w tom se na pamt JMKé
a Jich Mtí, kteíž tehdáž pítomni byli, táhnauc; nebo

kdvby li zmnní dwa artikulowé prchod jmli, kdvž

k korunowání pijde, braliby knížata na se ceremonie

stawu panskému náležité, skrze což rozdwojení a newole

škodné JMKé a tomuto králowstwí powstati by mohiv,

ješto pedešle JMKá s stawy to pedcházeti ráí, tak když

která knížata do tohoto králowstwí se pijímali, musili se ne

za knížata, než toliko za staw piznáwati, jako i kníže Ar-

nošt baworské na ten spsob pijat jest, a listem swvm
k stawm tohoto králowstwí se piznal. A jinak bvlvby

wci nebezpené, aby knížata íšská, kupujíce vv tomto

králowstwí statky, mli hlasu knížecího w saudech a sn-
mích užíwati, a tak w íši swé hlasy jmajíce, tam wci swé

podlé wle jejich wvkonáwali, cožby z toho dobrého pi-

jíti mohlo, jest snadné k uwážení JMKé; jakž na to mnozí

staí píkladowé jsau, kdvž knížata w tomto králowstwí bvli,

w jaké roztržitosti králowstwí bylo. iNež jaká poctiwost

jim, purkrabm mišenskym, w íši náleží, toho že on, Wi-

lém z Rosenberka, jim pejíc, také sprawedliw, ímž rod

jeho w tomto králowstwí jest obdaen, užíti žádá; nebo

práw a ád nemohau nežli ti stawowé podlé powinností
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1556. swých jakožto zízení zemské léta oc. 30 wytišlné, na kte-

réž se on, Wilém, také táhne, podlé JMKé dopomáhali (sic).

Také oni z Plawna w spisu swém toho dokládají, že to,

ímž nkdy otec jich od Jeho Welebnosti Císaské na

snmu íšském obdaen, a na to také powolení od JMKé

a staww tohoto králowstwí dosáhl, zízením zemským,

relacími a nálezy jest stwrzeno. K tomu on, Wilém z Ro-

senberka, prawi, že to nowé obdaení a užíwání proti star-

ším privilegium a užíwání postaiti nemaž, a w tom na

zízení zemské a nkteré wýpowdi krále Wladislawa JMti,

též saudu komorního , což již JMKé také podáno, se tá-

hnauc , že poslednjší majestátowé proti starším odsuzo-

wáni býwali ; a tak podlé toho wšeho ukázání prosíc JMKé

on, Wilém z Rosenberka, za milostiwé a sprawedliwé fjpa-

tení. — Proti tomu od knížat Henricha staršího, Henricha

mladšího, purkrabw w Míšni, jest mluweno, že pedkem
od nho, Wiléma z Rosenberka, zízení léta oc. 30 wy-

tištné, w kterém žádná zmínka o rodu z Rosenberka není,

jinak se wykládá, to, co w nm položeno neb není; a ten

artikul, kterýž on Wilém z Rosenberka sob stžuje, k lep-

šímu jeho do nowého zízení jest postawen, kterýž w tom

prwním bvl pominut, jak ten, kdožby wládaem domu
Rosenberkského byl, nade wšemi úedníky swé místo jmíti

má krom knížat, kteížbv w Cechách byli. A ponwadž
to slowo: jma krcm knížat, mimo majestát krále Wladislawa

že doloženo, sob stžují ; na to pedkowé jeho, když to

zízení léta oc. 30 se wytisklo, a žehy artikul o rodu je-

jich wvpuštn byl, kdvby jaké ublížení swé w tom znali,

nebviiby toho mlením pominuli; ale znajíc, že JMKá a

stawowé tu moc a swobodu, práw piiniti a ujiti, jmíti

ráí, také sob w tom pokoj dali; ponwadž w tom spisu

swém sieji o tom položili , opáením toho JMKé zane-

praždowati nechtíc; a wždv se jim widí, že tím nowýin

zízením jemu, Wilémowi z Rosenberka, a rodu jeho nic

ublíženo není, nýbrž místo jeho nad jinými úedníky

podlé toho majestátu krále Wladislawa jest wyhlášeno, a

tak zbyten od nho nato se nastupuje; neb nadje není,

aby JMKá s slawy komu tím, aby knížata do toho krá-

lowstwí piijímána býti nejmla, zawázan býti ráil, anii to
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aby knížata míst swvch užíwati nemMi, není zapowedíno; t556

a tak když JMKá to bedliw s Jich IMtnii rozwažovvati ráí,

nedotyeii se w tom welioe mocnosti a dstojenstwi JMKé

a stawinv tohoto králowstwí, emuž on, Wilém, na odpor

se stawí, to pri takowém .IMKé uwážení zustawujíc; nebo

lu ta stížnost jeho/ Wiléma z Rosenberka, jinak wíce proti

JMKé a stawm toh.^to králowstwí, nežli to zízeni zemské

nowé kteréž JMKá s stawy s bedliwym uwážením usta-

nowiti ráil býti se widí; a co nkdy kníže Henrich, otec

jejich pri JMé a stawích, aby w tomto králowstwi dusto-

jenstwí knížecího užíwati jako i jinde mohl za swé werné

JiMKé a tomuto králowstwi inné služby, w kterých i zi-

wot swj složil a dokonal, obdržel, to žádnému, a tak

ani jemu, Wilémowi z Rosenberka, k žádnému ublíženi

není a to zízení wšem wbec jisté a známé jest, ješto

kdvž to zízení skrze jisté osoby od JMKé k tomu wolené

wvprawowáno a srownáno bylo, jest potom wubec na

snmu wvhlášeno, ješto každý, znal-li pitom co na ujmu

swau, mohl k tomu mluwiti, ale on, Wilém z Rosenberka,

ani žádný jiný nic se k tomu neohlásil, a tak místo to

otci jejich, knížat, netoliko tím zízením ale snmy jako

léta 52, 53 užíwáním jest stwrzeno, ano když on, Wilem

z Rosenberka, tím, že tehdáž let dokonalých nejml, se

zastírá, je proti tomu zjewné, že léta 50 kšaft, kterýž po-

sawad we dskách jest, uinil, a tak jmaje léta k kšafto-

wání, nad to tehdy k tomu, w emby se rodu a pocti-

wosti jeho, jakž se to wvkládá, dotýkalo, ohlásiti se mohl;

ale pominuw toho, teprw po wci jisté st<Nrzené na to na-

stupuje, ješto w tch snmích, a zwlášt léta 49, mocné otcow-

ské poruníkv jmaje, ti zapisowati se za relatory dah, a

tak což se tu poádného stalo, stwrditi pomohh. INez

aby tudy twrtý staw w králowstwi tomto piSbýti jml,

bezpotebn ten w^klad se iní, ponwadž JMKá s stawy

s bedliwym uwážením to, jak tím užíwáním dstojenstwi

knížecího staw twrtý piinn býti nemá, dostaten opa-

titi ráil, mimo což není dále potebí JMKé a stawm

toho pedkládati, a což již jednau dobe opateno, o to

se také starati. Také JMKá i to w tch knihách w er-

wené kži i druhých najíti ráí, že po tom majestátu.
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1556 klerého strana proti nim, knižatiim, užíti chce, Icnížafa,

kteí obywatelé n tomto králowstwí byli, do saudu zem-

ského dosazowal, a kníže Jindich Munsterberské wždvckv

nad pány z Rosenberka sedal, též také wypisowé z desk

dworskych jsau podáni na to, jak markrabowé morawští

též knížata slezská nade ušen)i úiedníkv a také i nad ro-

dem z Rosenberka místa swá jméh, jakož i toho, že kníže

Karel Munsterberské prwního místa na saudu užíwal, pa-

mét lidská ješté jest ; na to také wypisv dwa z register

saudu komorního položiwše, a pitom majestát císae Zik-

munda s zlatau bullí, též majestát císae Karla IV, nic-

mé krále Jiího, což jim knížatm z Plawna z poruení
JMKé z kancelláe J.Mti wvdáno, kladauce, prosíce pitom
JMKé za to, aby Pražané podlé pedešlého JMKé poru-

ení majestáty swé položili, z kterýchžto wšech majestátw
že také to, jak knížata jsauce w králowstwí tomto wždvcky
míst pedních hned po kráUch Jich xMtech užíwali, se wy-

hledá; a tak nic nowého tuto se nestalo, než což prwé
obecné za poádek držáno, to jest obnoweno; pi-i emž
oni knížata od JMKé a Jich Mlí žádajíce býti zstavxeni.

Zeby pak pedešle páni z Plawna do tohoto králowstwí

toliko za obywalele pinjati byli , pi tom i to on, Wilém
z Rosenberka, piwozujíc, jak nkterá knížata, žádajíce

obywatelé w tomto králowstwí býti, dstojenstwí knížet-

ského w tomto králowstwí užíwati, jako i kníže Arnošt

baworské, se odekli; není nadje, aby se to našlo; a by
pak i nékdo, moha neho sprawedliw užíti, to dobro-

woln opustil, tím jinému uškoditi a JMKé a stawm
k pijímání knížat do králowstwí tohoto cesta zawíti se

nemž, a tak ani to, že pedešlejší obdaení rodu Rosen-

berskému nic na pi'ekážku jim, knížatm, w užíwání d-
stojenstwí knížecího není, než kdvbv ta privilegia, že i nad

knížaty wládar domu Rosenberského sedati má, od ného,

Wiléma, se ukázala, méliby se podlé eho zasaditi, ale ani

toho, aby nade wšemi obywateli místo jim ukázáno bylo,

jakž jest powédíno, se niímž neprowozuje. Také JMKé
to w dobré wédomosti jest, kterak Jeho Welebnost Císa-

ská a knížata íšská Jich Mti to, ^e nékdy kníže Henrich

otec jich z rodu slarodáwního knížecího pošel, wyswdo-
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wati ráí; a když se pedkowé jejich do králowslwí tohoto loae.

dosluii, že na snMiiy íšské obeshmi bywali, a tak z tch
dinvodw to , aby knížecílio dstojenstwí užírati niohU,

jest jim stwrzeno. I to prawí, že w knihách pana Kra-

jí'e to se nachází, když poselstwí z tohoto králowstwí

bvloj že Lew z Kozniitála oc. prwní místo nad pánv z Ro-

senberka držel. Za jakau píinau pedek jeho, Wiléma,

pi korunowání JMKé pedního místa užil, to JMKé w pa-

mti jest, ehož oni, knížata, wykládati neclití, než o tom

se wí, že pi wolení krále JMti žádný z Rosenberka nebvl.

Dále prawí, že w relací snmowní léta 41 se nachází, že

Jan z Wartenberka, nejwvšší purkrab Pražsky, nad Petrem

z Rosenberka postawen, jakž také na to wýpis z desk zem-

ských JMKé jest položen; tím pak pi swau doliujíce, že

to znamenit zízením zemským jest opateno, což tak za

práwo wbec se nalézá a ustanowuje, jak to ode wšech lidí

beze wšeho perušení skuten zdržáno a zachowáno býti

jmá, táhnaue se w tom na dwa artikule zízení zemského,

a wždy jak prwé podlé toho, což jednau k stwrzení doko-

nalému pišlo, prosíce od JMKé i stawiiw zstaweni býti,

a s tím se wšim porauejíc se také JiMKé a Jich Mtem

k opatení sprawedliwému. — K tomn od Wiléma z Rosen-

berka to jest mluweno, že JMKá w obšírných slovvích to,

jak páni z Plawna pedešlé spisy swé bezpotebn i s roz-

linými dskami opatí-ili, slyšeti ráil, a tak že dle poteby

rodu swého zase na to odpowd porozšíi'iti musí. A
pedkem kde zase od nich, pánw z Plawna, na to, jak

w zízení zemském léta 30 oc. wvtištném artikul o rodu

z Rosenberka jest wypuštn, jest nastaupeno, a na ten

artikul dosti za odpowd již jest dáno, wšak nad to toho

dokládajíc, že ten artikul o sedání wládaw rodu z Ro-

senberka do majestátu krále Wladislawa JMti jest posta-

wen, a potomn od JMKé pána našeho potwrzen; tak tím

wvpuštním tehdáž toho artikule ze zízení zemského ne-

mohlo to k zrušení pijíti, a widí se, že oni, páni z Plawna,

proti tomu krále Wladislawa wyswdení a JMKé potwr-

zení nemli bv to dáti od sebe mluwiti; kde také to jest

mluweno, žebv on Wilém z Rosenberka, jmajíc pedce místo

swé nade wšemi pány,' zb\ ten na tuto pi naslupowal.
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1556. ješto jinak tomu, eho oni purkrabowé w Míšni pod tím

hledají, se rozumí, totiž aby ne po prawé ruce králi JMti

ale po prawé ruce knížatm sedali, a tak by proti privile-

gium z míst swých sstrceni byli; nebo jmajíce knížata

w saudu hlas, chtli bv ho i w snmích i w relacích užíti,

ponewadž to jedno z druhého pochází, skrze co saud

zemský a naízení krále Wladislawa JMti byloby potupeno.

Dále auredníci jinak než do staww panského a rytíského

pod hrdlem pijímati nemají relaci, ješto knížata iníce

relací, nemohlaby jinak než slauti knížecí, panská a wlá-

dycká
;
jest pak také i to wykládáno, že JMKá na otce je-

jich, purkrahw mi.šenských, žádost s stawy w užíwání

dstojenství knížetského toho potwrditi i av zízení zem-

ském ten artikul doložiti poruiti ráil, k emuž poruníci

jeho, Wiléma z Rosenberka w relací se piznali; k tomu

prawí, že poruníci s strany poctiwosti rodu jeho k nie-

muž se piznati nemohli , aniž také nad poctiwostí a

rodem poruenstwí nemoli, než nad détmi a statkem ; také

nenajde se, aby jako poruníci na miste jeho Wiléma ta-

kowé piznání uinili, ale toliko od osob swych, jsauce

obvwatelé w tomto králowstwí ; a že poruníci o poctiwost

toho, nad kýmž poruníci jsau, sauditi se nemohau, w tom

se na zízení zemské táhnauc; a tak w tom nic pomocného

jim, purkrabm mišenskym, se nenachází. Což se také toho,

žehy on, Wilém z Rosenberka, kšaft léta oc. 50 uinil, a

léta majíc tomu na odpor nenaslupowal (sic), proti tomu

artikuli na pamét JMKé se táhnu, že hned jak k létm do-

splým jsem pišel, to na JiMKú wznesl, a pro zmnní
toho místa do saudu zemského dosésti se zbraowal; a takž

žádné w tom promlení, jakž rozumí se, že to strana

k tomu wede, státi se nemohlo; s strany pak toho, žehy

nkdy otec jejich, pánw z Plawna, piznáním w snmích

léta oc. 52 a 53 k relací titul knížecí stwrditi ml, k tomu

prawí, že wšecko w now po tomto posledním zízení dálo

se, ale jeho, Wiléma z Rosenberka, wci jsau staré, kteréž

sprawedliw ped nowými pedejíti mají; ano by dsky

neshoely, proti tm dwma nowym snmm mohlo by se

starých do padesáti na užíwání místa toho od rodu Ro-

senberského ukázati; což kdyby ped rukama bylo, ne-
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wi se, aby nkdy Hcnrich z Plauna, weda, že rod jeho lass

žádného zwláštnílio hlasu w saudu a snniích nejmel, na

to nastupowali smél; nebo i to se z priiwodu jeho, Wi-

lénia, wvhledá, že páni z Plawna za many do králowstwí

tohoto se piznali. Zebv také pedešle knížata w saudech

sedah, wýklad toho iníce, že ludv nic novvého otec je-

jich, purkrabw w Míini, sob nezjednal, to také widí se,

že obdaení rodu Rosenberského nic k ujme se nestalo;

nebo sedalili jsau knížata w saudu neb w snmích, byli

svnowé králowití aneb gubcrnatorowé, a by i gubernator

stawu knížecího nebyl, tedy pro dstojenslwí J.MKé sta-

wowé wédlibv se jak k nmu zachowati ; ale knížata íšská

abv w saudu zemském sedati mli, toho se niímž neu-

káže. Také jest na to, žehy pedešle knížata i jiní páni

nad pánv z Rosenberka sedati mli, nastaupeno, na njaké

knihy pana Krajíe a pána z Wartenberka oni, purkra-

bowé míšeští, táhnauce se ; i o tom, jaké to knihy a od

koho jsau pijaté, se newí, a tak nejsauc on, Wilém z Ro-

senberka, té wíry, aby JMKá toho, aby tmi škariami ta

wýpowd krále Wladislawa JMti a potwrzení JMKé i uží-

wání toho poádné mlo k zrušeni pijíti, dopustiti ráil;

nebo se tomu zjewn odpírá; než jestli který z Rosenberka,

nejsa wládaem, podlé let mezi jinými pány sedal, jak dobe
to naízení krále Wladislawa JMli na to se wztahuje, to ke

škod tomu, kterémuž místo prwní jako wládai náleží, býti

nemže. Kde také i to jest mknveno, žeby léta 41 w relací

snmu obecního nkdy Jan z Wartenberka, tehdáž nejwyšší

purkrab Pražský, nad Petrem z Rosenberka postawen byl,

k tomu prawí, že týž Petr z Rosenberka osobn pitom

nebvl, ale jiní na míst jeho se piznali, a tak to z omylu stáli

se muselo ; nebo téhož léta hned po JMKé za relatora byl

postawen; na to snm, který téhož il léta byl držán,

])oložiwše, a dále i w tom také na pami .IMKé táhnauc.

Žeby také žádný z Rosenberka k wolení JMKé pána na-

šeho wolen nebvl, tm holým slowm beze wšeho d-
wodu on, Wilém z Rosenberka, místa nedáwajíc, nýbrž

také w tom na pamt .íMKé se potahujíc, že wedlé jiných

hlas JMKé dal, a tak pitom byl, ano ped sprawowáním

JMKé tohoto králowstwí pedkowé jeho, Wiléma, wždycky
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domu rakauského se werne pidrželi, a predknni JMKé

platné slaužili, naež i obdarowání mnohá jniají; a tak

oni, purkrabowé nrišenití, toho , aby pi tom, což jednai*

nowé stwrzeno, zstaweni byli, wždy užiti žádajíce, nad

to on, Wilém z Rosenberka, ím starožitneji rod jeho, jak

prwé mluweno, obdaen jest, sprawedliwé pitom zstati

žádá, pitom také pro poctiwost rodu swého nékteré listy

na pergamene s peetmi piwéšenými knížat Ursinw, kte-

rými se k krewnosti rodu Rosenberskeho piznáwají, polo-

žiw, a tafk což tuto on, Wilém z Rosenberka, ped se wzal,

prawic na tom JMKó i tohoto králowstwí dobré býti, aby

lo, což pro samý ád a pokoj se naídilo, w mocnosti

zstalo, ale oni, purkrabowé míšeští, toliko í)soby swé, ja-

kožta íšská knížata že opatrují; tím pak on Wilém z Rosen-

berka k swé sprawedinosti dokládajíc; ponéwadž Jich Mti pe-

dešlí králowé eští i potom budaucí tem stawm toliko

powinnost initi ráí, jednoho každého pi ádu a práwu

zstawiti, a nad to král Wladislaw JMt toliko dwéma sta-

wm také milost o nápadech uiniti ráil, a relací toliko

o ty ti stawv se dje, JMKá také se tímá stawy práwa

dopomáhati ráí, a tak také jedné ti stawowé z práwa

w powinnosti JMKé jsau, i z tch píin to, což tak na

wné asy utwrzeno, w swé stálosti zstati, a ne tak pro

osobu jich, pánw z Plawna, k zmnní pijíti má; s tím

jakž i prwé porauejíc se w tom JMKé a Jich Mtem

k uwážení. — i\a to od knížat, purkrabw w Míšni, jest

mluweno, že wšecko to, což jest prwé spisy i w ei ped-

kládáno, n\ni se znowa opakuje, a pitom rozumy s wý-

klady takowým pedešlým eem dáwají se, a tak na každú

e obzwláštn odpowdi dáwati, widí se býti bezpotebné,

a byloby i proti oznámení JMKé; protož tím JMKé zane-

praždíiowati nechtíce, než o tom toliko zmínku iníce, žehy

svnowé králw eských toliko, jak se tu wykládá w saudech

sedali, ješto když JMKá w ty wýpisy w knihy pana Krajíe

a Wartenberka nahlédnauti ráí, najde se, že netoliko knížata

Mnsterberská ale také i knížata Gorlická, Tšínská a Opol-

ská w saudech sedali, a místa swá nad pány z Rosenberka

držíwali, aniž také knížata Mnsterberská synowé krále

^^ladislawa nebyli, a ten wýklad jako i jiný jemu, Wiié-



10?

nioui z Rosenberka, žácíriélui prospeohu nepináší. Kde/, 1^56.

pak také JiMKé to, jakoby on, AVilém z Hosenherka, w tom

netoliko swé, ale pitom JMKé a tohoto králowstwí dobré

obiiiýšlel, pedkládá; i jest jisté, ze z wle pána boha

wšemohauciho .íMKá dobré JMKé a tohoto králowstwí bez

opatrowání jeho, Wiléma, jinak wvhledati uméti ráí; než

ponéwadž toho, na éemž podstata dinvodu jeho bv bvla,

totiž že pedkowé jeho nad knížaty pedešle sedali, a

druhé že již wíce knížat JMKé a stawm do tohoto krá-

lowstwí pijímati jest zastaweno, niímž se neprokazuje,

tedy newí se, ím on, Wilém z Rosenberka, jim, knížatm,

w užíwání dstojenstwí jich knížecího pekážku initi míjže.

INeho jakú moc král ^^'ladislaw JMt k tomu, abv rod z Ro-

senberka místem nad jinVmi z stawu panského obdaen
byl, jmíti ráil, widí se, že z takowéž mocnosti JMKá pán

náš s stawv tohoto králowstwí to užíwání místa podlé d-
stojenstwí knížecího nkdv knížeti Henrichowi otci jejich

a budaucím jeho potwrditi moci ráil ; naposledy polo-

žiwše majestáty od Pražan složené, a podlé toho wšeho

ukázání wždy prosíc JMKé a Jich Mtí za milostiwé a spra-

\yedliwé opatení; a které listy on, Wilém z Rosenberka,

na rod swj klade, ponéwadž o starožitnost rodu na tento

as rozepe žádné není, zdá se zbytené býti tím zane-

praždiiowání; neb by pe o to bvla, také by oni, knížata,

to, jak rod jich od nkterého sta let z knížat íšských po-

šel, prowedli, jakož pak také i JMKá w milostiwé wdo-
mosti na díle to jmíti ráí. — Naposledy pak od Wiléma

z Rosenberka to na tu e jich, knížat, purkrabw mišen-

skVch, jest powédíno, že o tom, abv která jiná knížata

mimo syny krále Jiího kdy do kterého saudu usazeni

bvli, se newí, což kdyby tak bylo, tehdy by naízení

jménem knížat, pánw a wládvk k wynášení potazúw se

bvlo stalo, a tak zustáwali by JMKé tyi stawowé tohoto

králowstwí w powinnosti; ale jest to wšecko tím zízením

krále Wladislawa na jistý spíisob ustanoweno. A abv to,

že rodu Rosenberskénm nad knížaty místo jest ukázáno,

se prowozowati melo, neukazuje poteba; nebo ponéwadž

twrtý staw jest zapowdín, již páni z Rosenberka ])edce

w swém prwním míst ziistáwají; než jim, pánm z Plawna,
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556 to ukázati byloby powinné, že starší privilegia na to mají,

abv nade wšemi jinÝnii podlé dstojenstwí knížecího hlasu

"a místa w králowstwí tomto užíwati mohli; protož eho
se neukazuje, toho také se užíti nebude moci,— A tak to

wšecko od stran pipuštno jest k uwážení JMKé a Jich

Mtí sprawedliwému. — Tu nejjasnjší kníže a pán, pan

Ferdinand, ímsky, uhersky, eský oc. král, infant w Hišpa-

nii, arcikníže rakauské a markrab morawský, lucemburské

a slezské kníže a lužický markrab oc. jakožto král eský,

jranjíc J.MKá pi sob nejwyšší úedníky a saudce zemské,

též raddy JMKé, nicméíi osoby z obce od staww pan-

ského a rytíského na plném snmu obecním nvnjším

pidané, ráil jest stížnost jeho, Wiléma z Rosenberka,

w spisu, též odpowd knížat, purkrabw mišenských, JMKé
podanú, i jiné stran další spisv slyšeti, pitom majestáty

císaw a králw Jich Mtí, krále Wladislawa naízení, dsky

artikulw snmowních a relací, A'ýpowd krále Jana a jiné

rozsudky staré i nowé saudu komorního, wyswdení knížat

Ursinuw i jiná, knihy pamtí starých, zízení zemská i jiná

ukazowání a jich s obau stran pe líení, toho wšeho s pil-

ností powážiwši, takto o tom JMKá wypowídati ráí: Po-

nwadž jest se to našlo a wvhledalo z majestátu slawné

pamti krále \Madisla\va, stawíim králowstwí eského da-

ného, také i zízení zemského JMKau wšemi tmi stawy

tehdáž utwrzeného, že saud toliko dwma stawv, totiž

stawem panským a rytíským, osazen jest bvl, a na po-

tomní a wné asy osazowán tak býti má, a on Wilém

z Rosenberka to jest majestátem od JMti krále W ladisla^va

slawné pamti pedkm a potomkm rodu jeho daným,

kteíž slawné pamti králem Ludwíkem též i JMKau do-

staten potwrzeni jsau, i také zízením zemským starým

o dosazení saudu zemského za slawné pamti krále Wla-

dislawa uinným a wymeným dostaten prokázal, že

rod jeho, který by byl wládaem panstwí a rodu Rosen-

berského, w saudu zemském sedali, a místo po prawé

ruce JMKé nade wšemi úedníky zemskými w témž saudu

zemském na budaucí asy jmíti a držeti má, kteréhožto

místa pedkowé jeho wždycky w držení a užíwání beze

wší piekážky jsau byli až do jeho, Wiléma z Rosenberka,
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osohv: i z tch píin JMKá jej, "NViléina z Rosenberka, isas

jakožto wládae a spráwce domu a panstwí Rosenher-

skélio, i budaucí jeho pi témž miste w saudu zemském,

jakž naped doteno, ziistawowati ráí, tak že jemu ani

budaucím jeho ti artikulowé s strany knížat w saudu zem-

ském nad nimi sedání \v zízení zemském I. oc. 49 ui-

nní a z starého zízení zeuiskélio promnní, ke škod
nejsau a býti nemají; též také kdyby relací snmu obec-

ného o pitištni peeti zemské k jakymkoU listm aneb

potebám nna ke dskám zemským býti mla, ponwadž
toliko tm dwma stawiím, panskému a rytískému samVm
náleží, on, Wiléni z Rosenberka, s budaucími swými, wlá-

dai aneb spráwci rodu Rosenberskélio , jakožto pední

osoba w tch slawích pi takowých relacích inní se zu-

stawuje. A což se Henricha staršího a Henricha mladšího

knížat, purkrabw w 31íšni, dotyce, ti podlé swého díisto-

jenstwí knížecího w radách JMKé, w snmích a relacích

snmovních míst a pední piímluwy w stawu panském

i w jiných místech jim náležitých užíwati mají. Dali pamtné.

Stalo se w pátek po wstaupení na nebe pána Krista jinak

dne sw, Zofíe, léta tisícího ptistého padesátého šestého.

Když pán tu pi obdržel i k tomu piwedl, že arti-

kulowé w zízení zemském postavení na ublížení místu

Rosenberskému opraweni, a knížata tudy, abv twrtého

stawu w zemi nebylo, na budaucí asy wymustrowáni; a

takž páni z Rosenberka, obdržewše w saudu, w snmích
Dc. místo pední, poali užíwati Ursinowského erbu, a

psalo se jim Wysoce urozeným.

Pan wláda na té cest a w Praze bvl od stedv po

welikonoci až do pátku ped hodem slawným seslání ducha

swatého.

Druhá newole, kteráž pán jml s knzem IMatjem

mnichem, kterýž se opatem Korunským titulowal, ale ode

pana wládae za to nikdv, nežli jen na prbu do roku,

až by se o jeho žiwotu a chowání pezwdlo, pijat ne-

byl, takowá byla: Týž rozpustilý a lehkomyslný mnich

stížnosti nejedny od jakéhožkoli náwodu na krále Ferdi-

nanda wznášel, žalowaw na pána z Rosenberka a pedky
pán, že mu panstwí, klenoty, niajcstáty, swátosti / toho
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kliušiera odali, a že se mu \v jeho práwo a sprawedlnost

wkládají, a že mnohá prikorí od auredník pán snášeti

musí, clitje se docela jako jiní klášterowé královvští z pod-

danosti pán wvtáhnauti. Pan wládar proti tomu niírnú,

slušnú a dokonalá zpráwu uinil, že mnich nezbedný a

neádný zbyten krále zanepražduje: aby JMKá jim

kommissae k wvslvšení, že swú newinu proti nmu uká-

zati chce, wvdati ráil; což tak wykonáno, že král, wybraw

lidi swtské i duchowní, poruiti ráil, aby k jistému dni

strany do Sobslavv k wvrozumní tm stížnostem obe-

slali. Mezitím když ten nmich tak zlý wítr na Krumlow
pi panu wládarowi jml, sthowal swé wci potají w noci

z kláštera do Budjowic. ÍNicmén to tak wykonalo se, že

páni kommissai pijeli i obžalowaná strana, pan wládar,

ale mnich se nedostawil, neb ila kosa kámen ; a tu se

našlo z mnohých swdomí, že ten mnich, knz Matj,

pesky, rufianskv w swé ehole se chowal, z kláštera pod

Zelenau horau ušed, cizú ženu odlaudil, ji sob w kláštee

Korun chowal, a s ní pankharty jml; žádaje pan wládar,

aby ped takowým lehkomyslným mnichem pokoje a práwa

swého užíti niíjhl, a aby pro swé neprawosti mnich ztre-

stán byl.

Tito byli kommissai: doktor Jindich, probošt kostela

Pražského, Antonín z Mohelnice, mistr kižowníkw s er-

wenau hwzdau, který potom arcibiskupem Pražským byl,

Petr Cholek z Wojnína na Wraném, JMti w kralowstwí

eském prokurátor, Petr Bechyn z Lažan. — Rok po-

druhé položili w místo pedepsané w stedu na den matky

boží snžné; ale jak ta newole dále šla a konec swj
wzala, králowská psaní znáti dáwají, jež tuto slowo od

slowa položím

:

Urozenému Wilémowi z Rosenberka na eském Krum-

low, wrnému našemu milému.

Ferdinand, z boží milosti ímský, uherský, eský oc.

král, infant w Hišpanii, arcikníže rakauské a markrab

morawský.

Urozený vvrný náš milý! Psaní twému poníženému,

w kterémž nám s strany opata Korunského, že jest se

ped kommissai našimi na den od nich jmenowaný nepo-
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stawil, iníš, i také o spsobíoh a neiidech jeho nám i')56.

oznamuješ, a pitom, aby molil tyž opat pro swé takow
neády ssazen, a jiný na to místo postawen býti, ponížen

žá(Jáš, wšemu tomu jsme tolikéž i z té zprawv a relarí,

kterúž nám konmiissai naši w té wéci od nás zízení dá-

wají, porozumti ráili. I jakž nad dobrými lidmi ducho-

wními wždycky swú milostiwú ruku, abv ociiraowáni a

od žádného utiskáni nebvli, držeti, tak také zlí abv swého

prchodu nejmli, nýbrž k trestání a takowých neádných
wéci k skutenému petrhowání každého asu picházeli,

to obmýšleti ráíme. A ponéwadž týž klášter swaté Ko-

runy visitatora swého, opata Plaského jmá, psáti jemu rá-

íme, tolikéž proboštu kostela Pražského, abv k tobé oba

sjeli, téhož opata Korunského k sobe obeslali, a podlé ná-

ležitosti a prowinní jeho trestati dali, a z téhož kláštera

wzali, a to místo kláštera sw. Korunv jiným opatem, kte-

rýžbv službu boží i týž klášter, jakž náleží, opatrowal,

bez prodléwání s ladau probošta Pražského a twau osadil,

tak abv se w nm, jakž náleží, služba boží íditi a díti

mohla. Wšak ponéwadž w swých pedešlých i také nvnj-

ším psaní twém toho dokládáš, že pedkowé twoji na týž

klášter swaté Korunv od pedkw našich, králuw eských,

obdarowání a od nás potwrzení jmáš na dédinú wrchnost

téhož kláštera ; a protož jest poruení naše, abv bud ori-

ginál anebo hodnowérný vidimus téhož obdarowání a od

nás potwrzení týmž proboštu Pražskému a opatu Plaskénm

ukázal, tak abv oni podlé twého obdarowání tu wc opa-

titi a téhož opata ssaditi, a jiným s radau twau to místo

opatiti mohli; na tom na wšem jistu wuli naši naplníš.

A oni jak tu wéc wvídí, mají nám o tom o wšem zase

oznámiti. Toho jsme tebe na psaní twé milosliwé tajná

uinili neráili. Dán w Wídni w stedu po sw. .íilji 1. oc.

56 a králow^stwí našich ímského 26 a jiných 30.

Ferdinand.

Joachimus de Nova Domo
S. R. Bohemiae cancellarius.

S. Heldll

vicecancellarius.
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1556. Ne pojednali mnich se spokojil, nejednech cest ko-

štowáwaw, chtw panu wládaíi i pi saudech na hrade

Pražském, aby podlé kšaftu nkdy pana Petra staršího

z Rosenberka zboží wšecko k tomu klášteru náležející po-

staupeno bylo, zaneprázdnní uiniti, až naposledy prawdau

pemožen a ztrestán, jakož o tom níže psaná copia listu

králowského nawrhuje.

Welebnému Jindichowi proboštu kostela hradu Praž-

ského a Wolfowi opatu kláštera Plaského spolené neb

rozdílné, wérnym našim milým.

Ferdinand z boží oc.

Welební wérní naši milí ! Psaní a relací waši, klerúž

jste nám s strany INIatéje, pedešlého opata sw. Koruny,

Jsúce w té wéci zízení kommissai naši, uinili, jsme wy-

rozuméti ráili, a že jste toho jistého Matje z doteného

opatstwí Krumlowského ssadili, a jeho z toho na zjewného

prwodu i také též osoby ženské naíi seznání podlé po-

ruení našeho do trestaní wzali, a jiného poádného, do-

brého a kesanského lowka téhož zákona, knze Jana,

za opata usadili dc. Takowú práci a pilnost waši, kterú

jste pitom jmli, i o privilegiích a swobodách urozeného

Wiléma z Rosenberka na eském Krumlow, wrného na-

šeho milého, kteréž na ten klášter jmá, že jste nám ozná-

mili a zpráwu o tom dali, to wšecko od wás pijímati rá-

íme. A tob knze Wolfe, opate Plaský, jakožto visitato-

rowi téhož kláštera Korunského, poraueti ráíme, aby jej,

knze Matje, nkdejšího opata, pokudž se tob za slušné

zdá a widti bude, w témž wzení jiným ku píkladu tre-

stati dal. Na tom naši wli králowskú naplníš. Dán w Režn
w sobotu po sw. tech králích 1. 1557.

Bvl tedv týž opat dán na panstwí JMti pana wládae

do kláštera Wyšebrodského do trestání,* a visitator jeho,

opat Plaský, pana wládae žádaly aby wezma jej JMt na

záwazek k dostawení ped nho, z toho wzení propustiti

ráil; což pan wláda, když swú chwíli uhlédal, wykonal

a k visitatorowi jej odeslati ráil.

Hned z poálku toho roku na piwowáru Kuklweit-

ském pan wláda nedal waiti , tak také i na jiných

ponwadž poddaným swým ráil wárky pustiti na jistý
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spsob, jakož nahoe oznámeno; než dwur tudíž šafáem f-^os.

opaten.

14 Februarii paní stará Rosenberská z Rogendorfu

se panem Petrem Wokem svnem a pannnu Ewau dcerau

swau z Krumlowa wyjeti ráila až df) Tebon; nazejtí

na Hradec, kdež snatba konána bVti jmela panu .Micha-

lowi Spanowskému, tu naiedši we zdrawí pana Wiléma syna

swého i jiné wsecky pátely, kteíž se k tomu satku sjeli.

IG Februarii jinak \v nedli masopustní pan Michal

Spanov\ský se pannau Annau Swihowskau, dcerau pana

Puty, oddawky a satek jml na Hradci. To weselí swa-

tební dal jim strojiti i na n zwal pana .loachima z Hradec

nejwyšší kanclé králowstwí eského.

17 Februarii Burian Litwín pojímal sob za manželku

pannu Maruši Walowskú; a oddawky toho dne bvly též

na Hradci.

18 Febr. B\"«si dobrá sanice, pan Joachim Hradecký

se panem AVilémem z Rosenberka a panem Henrichem

z Swamberka jeli na Bystici na saních, a toho dne zase

na Hradec se nawrátili.

Toto pepsáno z wJastního poznamenání Její Mti paní

staré: Jan Jeábek s Franckem Leben dostaw se od domu
Rosenberského do Dráždan, tam pi kuríurí)tov\i Augustowi

a paní knžn matei jeho dworu Její Mti auad hofmi-

strský na sob jml, dobré pana wládae s pilností jednaw.

Páni Rakušané sjewše se w nemalém potu w Wídni

za píinau nepítele Turka, wybrali z sebe lidi rozumné,

kteíž bv radu drželi dle odepení tomu pohanskému

ukrutenstwí, a o pomoc k stanm králowstwí eského wv-

slati mwše, poslali nejprwé s listem wicím ku panu

Wilémowi z Rosenberka z prostedku swého pana Ei'asima

z Stahrenberka, pana Erasma z AVindischgriitzen a pana

Gebharta AValtzera, ímského krále JMti raddy, aby pi
pánu jednali o nauení a pomoc, kterak by dále pi
králowstwí eském o ni wyhledáwati a sollicitowati jmli.

Datum psaní 1 i dne iMartii.

W stedu ped nedlí smrtnau we wsi Branné na

panstwi Teboském jedenácte dwor do gruntu shoelo,

chyba asi ty swtnic obhorelých, kteréž obhájili. A po-
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1556. newaclž w té wsi powolné ku potebám JMii pán dáwali

se nacházeti, pan wládai- láril jim náležitá pomoc jakož

na wystawení takž i k žiwnosli další uiniti.

W stedu po welikonoci pan wláda 7. Krumlowa ku

Praze cestu ped sebe wzal na snem, klervž na hrade

Pražském držáa bVti mel w stedu po prowodní nedli,

a potom i k saudu komornímu ped wlastní osobu krá-

lowskú w té pi, kteráž jnil s knížaty z Plawna, o kteréž

již naped oznámeno, se dostawil.

Toho asu zámek Rosenberk, ponéwadž na ném resi-

dencí od dáwního asu nebyla, welnii sešel, a z wétšího

oprawen, tak aby na ném purkrabí pan Skol bvdliti mohl.

W sobotu po božím wstaupení pan Wilém z Rosen-

berka powinnost do saudu zemského uiniw, dosedl, a

raddau krále JMti uinn, a potom k letnicím na Krum-

low pijel.

Okolo 10 dne Maji umew urozený Sebestian z Stai-

nachu, a jméw streynu swú, dceru nékdy Pawla bratra

swého, jednu jménem Annu w raucimoru Její Mti paní

Annv Rosenberské z Rogendoríu; zeowé nebožtíka, kteíž

dcerv jeho jméli, .lakub hrabe z Sermperku a Kaipar

Cedlic z Mauru w Ertperku, listowné paní žádali, aby ji

domii odpustiti ráila, aljy s swvmi pátely o statek po

nebožtíkowi porownati se mohla. Ta potouj I. p. íhhS do-

stala se za manželku Seifridowi ÍS^aringerowi, a w mesle

Gratzu swatbu jmeli 30 dne Máje, to jest na slawný hod

ducha swatého seslání.

W sobotu po sw. Wíté patentem pod peetí swau pan

wláda piznáwající listv zhotowiti dal, že podlé snesení

snémowního léta téhož pi pítomnosti JMKé držaného

statek swj w.šecken šacowati dal, ktej'éhož jml za 20ó,700

kop gr. a poddaní pán jméli za 20,360 kop. gr.

Psaní takowé od krále ímského ku panu Wilé-

mowi pišlo

:

Ferdinand z boží milosti ímsky, uherský oc.

Urozený wérný náš milý ! Wédéti milostiw dáwá-

me, že jest nejjasnjší kníže Ferdinand, arcikníže rakau-

ské oc. syn náš nejmilejší Jeho Láska, tyto dni z hradu

Pražského na milostiwé a otcowské poruení naše sem
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k nám do Wídne pi jol, a lak Jeho Lásku we jniónii pána íóóc.

boha wšeniohaucího s bedliw}m a dostateném w raddo

uwážením odtud do králowstwí uherského s nkterým
potem lidu wálenélio proti auhlawnímu a žížniwému ne-

píteli wielio kíesanstwa, Turku, a pedkem pro obranu

swaté ^YÍry kesanské, a k tomu wsech králowstwí, zemí a

wrnvch poddaných našich milých wyprawiti ráíme. I po-

néwadž pro takowý odjezd Jeho Lásky žádného spráwce

na hrad Pražském na místo našem na ten as není, a

Jeho Lásky bohdá šastný píjezd do nkterého msíce se

protáhne, ráili jsme zatím urozené Jana mladšího z Lob-

kowic na Teyné Horšowé, nejwvššího purkrabí Pražského,

Jana staršího též z Lobkowic na Zbirozc, nejwvššího

hofmistra králowstwí eského, a statené Jiíka z Gerštorfu

na Cholticích, podkomoího téhož králowstwí, a Bernharta

Zehušického z Nestajowa na Risenburce, purkrabí kraje

Hradeckého, wérné naše milé, na míst našem zí-

diti, aby tu na hrad Pražském až do dalšího jistého

poruení našeho pobyli, a wšecky wci podlé náležitosti

sprawowali, a jestližeby kdy jaká toho poteba nastáwajíc

naše a králowstwí tototo byla, aby tebe a jiné auedníky

zemské k sob na hrad Pražský obeslali a o takowých po-

tebách radu drželi oc. A protož porauíme, milostiw

žádajíc, kdvbykoli dotené osoby tebe na míst našem

k sob obeslaly, aby ihned, niímž se nezastírajíc, k nim

na hrad náš Pražský dojel, a takowým potebám wyro-

zumw jim raden a pomoen byl, a w tom se tak powoln
a poslušn, jakož o tob nepochybujem, zachowal, jinae

neiníc. A my tob to milostiw wzpomínati i nahražowati

ráíme. Dán w Wídni w sobotu po promnní pána Krista

léta Dc. 1556.

K tomu tažení pan wláda od arciknížete dožadowán

byl, i také od bratra ai'ciknížecího krále Maximiliana k jízd

do Niderlantu požádán a napomínán byl. Proti žádosti ar-

ciknížat wýmluwy slušné s pedestením píin hodných

a dležitých uinil, bez toho dosti projíždek a zane-

prázdnní jmw.
Toho roku, ponwadž sbírky swolené podlé snmu

na jisté terminy odwedeny býti mly, dal pan wláda na
8*
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I5is6. podclaných swýcli, nehledew jich obtížiti^ ješto jiní jinae

od swých poddaných nvbírah', ncjprwé wybíiati s kopy po

2 1 den. a podrulió po 3,^ d.

W pátek po swatém Bartolomji Pondražský statek

k panstwí Teboskému pipojen; nebo podlé jistého trhu

od pán z Swamberka ten den postupowán skrze jejich

wyslaného piíné Wilénia z Rosenberka kommissai, pi emž
také byl Kašpar Ebner z Wosale, dchodní písa Tebosky.

Pan wláda obrátiw se na cestu do Rezna, jel dle

nawštíwení pana ])urkrabí nejwvššího, pana šwagra swého,

k Teynu HoršowUj i pijel tam we stedu pri památce po-

wýšení sw. kíže, a zase odtud odebral se na další cestu

Kv sobotu po též památce do Minichwoltu neb Woltmini-

chu do Rezna w nedli ped sw. Mataušem, a w pondlí

od Rezna z Nvlanaw do ÍVaipurku, pak do Freintu a land-

krabí z Laichtcnburku, pak do Boathauzu: odtud w pátek

ped sw. Wáclawem pán ráil na Bor pijeti, a tu až do

nedle zstati; w nedli ped sw. Wácslawem do Plzn,

w pondlí na Lochowicích, w auterý den sw, Michala pán

ráil do Prahy pijeti, a zase w auterý ped sw. Hawlem

pán z Prahy wyjel.

Toho roku w stedu den swatych Simoniše a Judy

.JMt pán, jeda z Krumlowa k Wídni, ráil na Nowych hra-

dech pes noc zstati; bylo 45 koní. Jeli se pánem nej-

wvšší pan purkrab Pražský a pan purkrab Karlšteinský,

obesláni tam bywše od krále JiMti za píinau njakých

tžkých wcí, kteréž jim dosti initi daly. W twrtek w Bin-

digšteiku byli, w pátek w Sicendoru u pána z Rogendorfu,

w sobolu u vigilii wšech swalých do Wídn pijeli, w pátek

po sw. Martinu z Wídn pán JMt služebníky swé wypra-

wil se 42 komi k Krumlowu. Nejprw do Kelerštoríu,

w sobotu po sw. Martin w Rozích, w nedli w Kremži,

w pondlí ped sw. Alžbtau w Gmundu, w auterý w Swi-

nech Trhowých, w stedu na Krumlow.
Opt jiná cesta panu wládarowi nastala do Olomauce,

do Wratislaw s nejwTŠším panem purkrabím Pražským

w komniissí JMKé do týchž zemí a mst na snmy obecní;

jehož paní mater ráila do Hradce prowoditi w auterý po

sw. IMikuláši. Bvlo wšech koní se pánem 83. Jeto pak we
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twrlek po s\v. Mikulá.ši clo Tele, loho dtie léz do Te- tsúc.

bie, w pátek po s\v. Barboe \v Ejwanicícb, w sobotu

\v Wiškowe, \v nedli den sw. Lucie do Olomauce pijeli,

w nedli ped sw. Tomášem do Šternberka, w pondlí den

s\v. Tomáše w Fraidenthalu, kde páni Bruntalšlí w Selšt

sídlo jmli, w auterý w (^ukmantlu, odtud ten den do

Henrichowa, a tu pán pes boží bod ostal nkolik dní,

w pondlí dci\ mláátek do >N ralislaw pijel, w stedu

den tri král w >mi, we lwrtek w Kladsku, w pátek

w rSácbodu, w sobotu w Smiicícli, w nedli po tíecb krá-

lích w Pardubicícb. Jednáno pak od pánu kommissai-

w Olomauci, abv stawon-é s mocí do králowstwí eského

na snm wvšlíce, zajedno se pány Cechy jednali a zawí-

rali, totižto; jedno o pomoc náležitú proti nepíteli Tuiku;

druhé kterak hy dluhowé králowští spokojeni byli mohli.

Ale stawowé po nkolikeru žádostiwém pedstírání toliko

k tomu swolili, že na snm osoby slasvu panského a rytí-

ského na hrad Pražsky s plnomocenstwím wvprawí, a co ti se

podwolí w píin prwního artikule, že tomu místo wšecko

markrabstwi dá; než což se druhého artikule dluhu placení

dotyce, na to že se jim plnomocenstwí newydá, než jen

abv tomu wyrozumjíce, podlé jiných zemí k králowstwí

náležejících, kterak by tíž dluhowé wj-wazeni býti mohlij

o tom zpráwu Morawanm uinili. Tetí kommissa byl

pan Sebestian Markwart z Hrádku, purkrab Karlšteinský.

Ten se tu roznemoh, se pánv na Slezsko jeti nemohl,

než doktor Mehl s ním dále pracowal a z Olomauce po

swaté Lucii wvjeli.

Regenti toho roku na Rrumlow zustawše, w nebytí

pán jistý ád pi dworu, wyniustrowawše nkteré, naí-

dili; a b\li tito: Melichar StoUnský z Kopist, Adam Sudek

z Dlúhé , Antonín Kyzaur z Mejowa. Jindich Sudek

z Dlúhé od pana Wiléma z Rosenberka za úedníka nad

kuchyní a piwnicí naízen, a inslrukcí mu wydána, kterak

bv se w tom úadu íditi ml; a Matj Pišek za kuch-

mistra ustanowen. iNa cestách pak, ponwadž asté po-

jíždky pán jmíwal, abv též rozšafnost s dobrým ádem
zachowána bvla, a zbytenost místa nejmla, pán aue-

dnika ustanowil Mikuláše Humpolec z Tuchoraze, a jemu
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ku pomoci pidáni pan Krištof Koenský, Jan Albin a pí-

sai Walendn a Jiík, a na to mu též jistá instrukcí na

Krumlowe sekretem páné speetená w pátek ped sw. Mi-

kulášem wydána léta uts.

Osmého dne msíce Decembris, jenž b}lo w auterý

den památný poetí panny Marie, o pl noci we wsi Stro-

pnici Dlauhé na panstwí Nowohradském jeden dwr wv-

hoel, a ohe w stodole wyšel. Potom w twrtek na témž

panstwí we wsi Pušndorfu ranním jitrem ohe w chléw
wyšel, a tyry dwory spálil. Než w nedli pedtím panu
Wokowi Pauzarowi w Olešnici sedm dwor wvhoelo

;

o tom znáti dal do kanceláe Krumlowské Wojtéch Hultz-

šporer z Ilošteina, auedník Díowohradský.

liéta pán 155T.

Málo pedtím oznámeno, co pan Wilém s jinými

wyslanými králowskymi w Olomauci pi snémé jednal, a

že k Slezsku obrátil se. Pijel tedv do Wratislawé w ne-

dli po wánoním hodu léta minulého, a w auterý po tom
snmu kommissí swú ped knížaty, biskupem, pány a ry-

tístwem i msty ídili, kteráž rown na to se wztahowala,

jako na markrabstwí morawské. Po mnohém snažném
w tom pracowání páni wyslaní jiného zjednati nemohli,

nežli že se podwolili dle obau dwau artikul zmocnných
z knížetstwí na snm do Cech k wyslání na ten cíl, aby

zemím uwažowali jich pomáhali, wšak bez podwolowání,

než aby, co Cechowé a IMorawané swolí, doslýchajíce,

s tím nawrátíce se, stawm na snmu w knížetstwí ped-
nesli. Byly pak k tomu osoby od zem woleny: kníže

Hanuš z Monsterberka , Wilém Kultzboch, Ernst Gcllern

z Swídnického a Dawid Los z Hlohowskélio knížetstwí.

Do Wratislavv za pány kommissai pijel pan Adam z Štern-

berka, nejwvšší komorník králowstwí eského, dle najHimo-

žení jim \v tom jednání pi stawích. Se panem Wiléniem

služebníci JMti byli Humpolec, Buzický, Pawel Baubinský,

IVhichek Wambcrský a Metych pachole pán, jenž tam pá-
tely swé nawštíwil.

JMKá to wrnéj poddané a snažné pana wládae
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nost ku pánu prokázati ráil leniito slowy: (Ráil w té

kommissí trwati od sobotv ped sw. Mikulášem 1. 1556 až

do twrlku ped sw. Antonínem 1. 1557.)

Ferdinand oc.

Urozený, werný náš milý! Relací, kteráž jsi nám spolu

s jinými kommissarv našimi, k snmu do Olomauce tž do

Wratislaw zízenými, uinil, tomu jsme porozumti ráili;

a.takowú pilnost a práci twú, kterúž jsi \v též kommissí

jmél, milostiwé od tebe pijímati ráíme; nebo jsme pi

tcli obojícb snémícb to poznati ráili, že jsi spolu s ji-

nými kommissaii našimi wšelijak pilné, bedliwé pracowal, a

na pilnosti swé nic sjíti nedal; což my tobé wší milostí

naší králowskau wzpomínati i nahražowati ráíme. Toho

jsme tebe, abv o této naší milostiwé wli wédomost jmíti

mohl, tejna uiniti ne ráili. Dim w Režné w pátek po sw.

Šastném léta oc 57, a králowstwí našich ímského 17 a

jiných 31.

Pan wláda domu Rosenberského , wzaw pícd sebe

jízdu do Rraunšwické zem (tak jakž wiibec powést šla,

knížeti Brunšwickému Erichowi do Minden na krtiny) wy-

jel z Krumlowa w stedu den sw. Blažeje, a pijel do

Mindu w sobotu ped sw. Matéjem w padesáti dewíti ko-

ních; a byw tam pes masopust do postu, zasnaubena mu
od knížete Ericha s wolí knéžnv Alžbty rozené z Bran-

denburku, paní matee jejich, knžna Kateina, sestra

JMti, za manželku, a smlauwy wykonaly se na tento spsob

:

1. Pan wláda abv pojma ji sobe za manželku, jakž

na staw jejich knížecí náleží. Její Mt chowal.

2. Pi náboženstwí ewangelickém, jmajíc swého pre-

dikanta, aby pekážky netrpla.

3. Wéna že po ní pan bratr Její Mti s weyprawau,

jakž na knžnu náleží, 20.000 f. wyprawí.

4. Pan wláda Rosenberský, pan ženich, tolikéž ob-

mniw, což uinilo wšcho 40.000 f. , w kteréž sununé

hrabstwí iXowohradské knžn zapsal , když by ho pán

bh neráil smrti uchowati, aby w n uwázala se.

Swatební weselí kníže wykonal též pann knžn se-

ste swé a panu wládai domu Rosenberského dne- 28
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msíce Februarii, a toho dne s oddawkami i manželské slo-

žení wykonáno.

W nedli Invocavit pan Wilém z Roscnberka jew

z Mindu, ráil do Hailigštatu s knežnau Její Mlí manžel-

kau swau pijeti. Bylo koní panských hl , knížete Brun-

swického koní 22, wozník knžny Její Mti 8, k tomu

špížní wz se tymi koíími: summa 91 kíi.

W pondlí po Invocavit JMt pán ráil \v Hailigštatu

pes den s knžnau Její Mti i se wší eládkau odpoíwati;

bylo koní panských 54, knžny Její Mti 30 koní, staré knž-
ny 6 koní, wsech 90 koní. Tu rozžehnaw se s swau nej-

milejší paní manželkau, knžnau Kateinau, a paní mateí
Její Mti, obrátil se druhý den k Northauzu cestau wedaucí

do Cech, skrze Lipsko, k Mostu, Slanému, pak k Beraunu,

potom k Krumlowu; než knžny pedepsané potom na

podzim pínos wykonal se, o emž níže. Bvlv pak tyto

nížepsané osoby, které s JMtí panem wládaem k knížeti

Brunšvickému do Mindu jely, z stawu panského i rytí-

ského: pan Jindich z AValdšteina, p. Wáclaw z Donína,

p. Ludwík Mezeický, p. Michal Spanowskv, Jan Spanow-

sky, Krištof Muchek, Mikoláš Humpolec, Adam Chanowsky,

Jan Kolchreiter, Burian Lilwin, Alexander Škol, Jiík Mi-

rek, Krištof Buzický, Jan Albin, Pawel Baubinsky , Jan

Ror, Mikuláš Wrchoticky, Mikoláš Štvbic, Mikuláš Koen-
ský, Jiík Strachotinsky.

Mezitím paní mater Rosenberská, když pan wláda
syn Její Mti byl w íši, we lwrtek po sw. Walcntinu

s druhým panem synem svvým, panem Petrem Wokeni,

a šlechtinau pannau Ewau jeti ráila na masopust na

Zwíkow, pak odtud se panem Henrichem z Swamberka a

manželkau jeho na Teyn Iloršow k nejwvššímu purkrabí

Pražskému, kdež s swými milými pátelv nejednmi se

shledawši, s neselím masopust okwasili.

I toho roku wýprawa proti Turku byla, jakž král

listem ku panu wládai znáti dáwá takto

:

Ferdinand.

Urozený, wrný náš milý! Wdti dáwáme, že pro

obranu swaté wíry kesanské, králowstwí a zemí, našich

werných poddaných milých a tak wšcho kcsfanslwa k
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dobrému poet koni proti nepíteli Turku do Uher z íše isa?-

wésti se má, a 20 dne mesíoe Máje, to jest we twrtek

po nedli Canlate, do Ilba 1000 koní k nuistrunku pi-

jeti má, a odtud k Wídni a dáleji do Uher we jméno

pána boha potáhne, a tudy tíž reithaii k Weselí cestu

swú wzíti mají. A protož jest poruení naše, abv profi-

atitem, spíží a jinvmi wcmi se opatil, tak kdvž cestu

swú tudy wezmau , aby w-šelikymi potebami a opatrowá-

ním opateni b\li za jejich slušné peníze; nebo to také

opatiti ráíme, aby se lidem žádných škod nedalo. A tak

ta nadje jest, že okolo pondlka po božím wstaupení

w Weselí budau; a protož wéda o tom, budeš wdti
k tomu asu to jak opatiti , abv tíž reithai nedostatku

nejmli. Na tom jistu wli naši naplníš. Dán na hrad
Pražském w nedli po sw. Jií 1. loóT a králowstwí na-

šich ímského 17, a jiných tidcátého prwniho.

A za píinau též weyprawy proti nepíteli pan wláda

naídil wšudy po panstwí, že podlé snesení snniowního

s tisíce kop groš . 12 kop gr. ., aneb s jedné kopy

mišenské, po 3 den. bern wybírána byla.

Kateina knžna Brunšwická, manželka pana wládae

Rosenberského , bywši pi seste swé knžn Alžbt
w Mansfeldu, roznemohla se tam; pro kterúžto píinu
pan manžel Její Mti z Cech k ní se w auterý ped božím

wstaupením we 23 koních wyprawil: ano také nachází se,

že túž paní manželku swú w Mansfeldu pi asu swaté

Markéty nawštíwil.

W nedli pi-ed sw. Bartolomjem pan wláda z Krum-

lowa do Trahv pijeti ráil, a odtud zase k domowí w au-

terý ped sw. Jiljím se hnauli na Leštno , a tu pes noc

zstati.

Opt w nedli ped sw. Wáclawem JMt pán jew

z Krumlowa do Prahy k saudu zemskému, ráil do Sob-
slaw pijeti, a tu ptís noc zstati, pibraw se do Pi'ahy

w auterý den sw, Wáclawa. Bylo osob 28 a koní 24.

Pan wláda s knížetem Erichem Brunšwickým usnesše

se o den k pínosu knžnv manželky p. wládae na Krum-
low w nedli ped sw. pannau Markétau, jinak 11 dne

Julii, pan wláda pán pátel nemálo listown k tomu
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asu, s žádostí, ab\ barwu poznamenánu a namalowánu

pro poctivost páiie piihotowiti dali^ pozwali ráil; ale když

w to jisté piíinv wkroily a pínos len protáhiv, pan

wláda píedjmenowaný as zase lislown odpisowati láil

takowau formulí

:

Službu oc.

Jakož jsem Wás psaním swým pedešle pátelsky

žádal, abyste ku poteb a poctiwosti mé na pínos man-

želky mé tu nedli ped s\v. IMarkélau na Krumlow pijeli,

kdež pak pátelská odpowed jest mi od ^\'ás dána, a ji-

nae jsem se nenadal, nežli že na týž as a den tyž p"í-

nos picdse swj ])rchod jmíti bude; wšak técbto pomi-

nulyeli dmuv JMt oswicený kníže a pán, pan Erich, kníže

Hrunšwické a Luneburské, pán a šwagr mj milý, ráil jest

k tonui poselstwí uiniti i tolikéž psaním oznámiti, že ni-

koli k témuž asu osobau swau ani jinae téhož pínosu

JiMli wykonati možné není, z píiny té, že JMt nejjasnjší

kníže a pán, pan Filipp, král anglicky a hispánsky oc. jeho

k sobe jako toho, u kterého JMt kníže Erich na ten as
w služb býti ráí, obeslati i"áil, kdež na takowé obeslání

[)ii JMKé stížn se najíti dáti má. Protož Wám, abyste

wdomost jtníti mohli, oznamuji a pátelsky za to žádám,

kdybych Wám zase, na který den by jistotn týž pínos

býti jml, oznámil, že se ku poteb a poctiwosti mé na-

jiti dáti ráíte.

19 Octobris, to jest w auterý ped sw. VVoršilau,

Její Ml knžna Kateina, manželka pana Wiléma z Rosen-

l)erka prwní, z zem Brunšwické, a s Její Mlí knžna Eri-

chowá a Ji-í Ernst, hrab z Henneperku, se paní hrabn-

kau do Prahy pijeti ráili i okolo 250 koní jmwše.
20. VV stedu w Pi-aze odpoíwali.

21. We lwrtek den s\v. Woršily z Prahy do Bene-

šowa ]) íjeti ráili.

22. W pálek po sw. Woršile ráili na Tábor pijeti.

23. W sobotu na Teboii.

2i. W nedli ped sw. Simonišem Judan z Tebon
ráili do Budjowic pijeti, a tu pes noc zstali.

20. A lak \v pondlí ped sw. Simonišem na Krum-

low pijeli láili.
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3 Novembris w stiedu po wsech swatých Její Ml knžna i5&7-

manželka knížete Brimšwického Ericha s Její Mlí hrabnkau

z Ilenneberka z Tiebone [sic] (/ Krunilowa) wyjely na Te-

bo. Jmlv koní 2 iO. Pan Jindich z Waldšteina wyprowázel.

4. We lwrtek na Tábor.

ó. W pálek na Lcslno. Shížebníci dil w Bystrici díl

pod Tšlí a welší díl w BctiChOw noclehowali.

0. W sobolu po wsech swatých a ped sw. ^Martinem

do Prahv pijeli, a tu až do pondlího zstati ráili.

Poslednjší deterniinowání od knížete Brunšwického

stalo se ke 24 dni msíce Octobris, to jest w nedli po

sw. Lukáši; na kterýžto den kníže s hrabaty z Henneberku,

knžnami, pánv a rvtirslweni z íše w znamenitém potu

poestn na Krumlow pijel
;

proti nmuž s nkolika sty

jízdných \v barw se pány pátely swými a služebníky pan

wláda wevslrojn wstíc wyjel. Kníže pán šwagra swého a

paní manželku nejmilejší wesele piwítaw na hrad swj

Krumlow doprowodil, a jakž na takowé hosti náleželo,

trak liro wal.

Knížete Ericha manželka Sophia, rozená knžna

saská, z Krumlowa do Piahy jela ; pijewši tam w sobolu

po wšech swalých, w dom pana wládae na hrad hospo-

du a opatení jmla
Podlé smluw swalebních w píin náboženstwí ewan-

í^elického abv paní knžna Kosenberská mohla pi nm
bez pekážky zustawena býti i swého predikanla jmíti,

pan manžel Její Mti pan wláda Rosenberský, dne 3 iNo-

vembris netoliko ctihodného Tomana neb Tomáše Sa-

lera w jisté umluw o byt opatení a službu s ním uei-

nnau. abv slále pi dworu zstáwal, pijíti i druhému

Laurcnlio Arthopaco od knížat z Henneperku pro[)úicenému

na lwrt léta téhodní dcputat skrze prostedky a smlauwce

kníže Jiíka Ernesta, hrab z Henneberku a pana Petra

VVoka z Rosenberka oc. naídili ráil. Msíce Decembris

bvw týž predikant w dom na hrad Pražském s jinými

dwoanv pán a paní knžny, kázaní w pokoji Její Mti,

tak jakž za obyej knížata ewangclická jmají, dne pán
nedlního uinil. Kiál Ferdinand dowdw se toho, welmi

se pohnul, že neobyejná wc na residencí jeho se zaíná.
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panu wládari poraiicjej aby lolio wíoc nebýwaloj nýbrž

aty toho nowáka náboženstwí Lulherianského odbyl, a

knžnu k katolické religii pidržel. Pán wýmluwna se

uinil, že ona od mladosti w náboženstwí Lutherianskéni

wychowána, nikdy píi službách ímských nebýwala, a jinak

sob ho za manžela pojiti nechtla, i piátelé její dowoliti,

zwláš kur saský, nechtli, pokudž jí neslíbil pri nábožen-

stwí zanechati; to že wykonal a ji se zapsal, proež že

mocí puditi ji k náboženstwí slušné není, než že piitom

ji zstawiti powinen jest ; wšak nicmén pkným nawe-

dením, pokudž by naprawena býti mohla, že snažiti se

chce, aby JMKá to tžce sob bráti neráil.

Na hrad Pražském stala se naposledy práw pího-

da nešastná. Té noci, když knžny tam pijely, a již i

služebníkm jejich do komory w dom pán z Rosenberka

na zámku ukázáno bylo, tu dwa služebníci hrabte z Hcn-

neberka, towarysi, kteíž spolu jako bratí byli, po tm,
nejmwse pedešlé žádné swády, jeden z nich dobyw kord,

jménem Dam von Herda, wstril do druhého, jehož jméno
bylo Eschwir, tak že déle ctwrt hodiny žiw nebyl, jej za-

bil. Mordé chtl z zámku ujíti, trefil na holomky, pro-

sil jich, aby ho wen pustili, pipowídaje, že jim ti tisíce

zlatých chce dáti, ale toho obdržeti nemohl; nebo pokik
stal se, že jednoho zabil. Pan heitman hradský a pan

Jindich z Waldšteina nejwyišího pana kanclée wzbudili,

o té wci oznamujíce; kteíž \Yzawse hofmistra starce

knžny z Henneberku, šli s ním mezi mosty k témuž ji-

stému mordíi ; našedše rozkázali ho wzíti a na Bílá wži"
wsaditi. Knžny dowdwše se toho, welice se nad tím

zarmautili, i diwný plá wydali, prosíce, aby ten služebník

pi hrdle zachowán byl. Druhého dne cestau swau dále

obrátily se. Arcikníže Ferdinand tehdáž na zámku nebyl,

nežli byl na Podbradech, a s tau wcí, ponwadž knž-
ny bez wdomí jeho na hrad fory-rowány byly, nic initi

nechtl. Takž pan kanclé se panem wládaem za to ped
králem odpowídati, a tu nešastnu píhodu obcházeti niu-

sili. Za toho wzn od knžen pímluwná psaní i od ji-

ných knížat picházela , kterýž tcprw po dlauhém wzení
wypuštn. Ta píhoda zbhla se pi asu sw. Martina.
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Toho 6a«. poSla od králo JM.i ^ Widn p.šla do

ecl,. Uso pinesši, ktcrvm* kval wšeokv P^X^f"fj
.emské. to.i. pana pu.k.abi ne,>v».d>o , ^^^^^
r Rosenborka, pedkem pana lu.nn.stra pana kanck e,

pana purkrabí Ka.lš.einskího, pana purkrab. kra|e H.a

deckeho a pana pi.afe k sob do Widn k .naU-mu dn,,

?o,L ke .w,.,ku po sw, Ondeji, obeslati vád; n.cmene

;'L,e,. za.H,ú., obzMaUn pan «Uda u p^nunu dn

Dccen,bris od krále obeslán, jmw úmysl král 10 dne Ue

cembris 7, Widn k Ulnn. obrálili se, a tu se xvsem, ku,-

Iv a kniiaty i zemmi .adu d,..eú /-" -^ ^P™

„láia w pátek po s.-. pann Kate.ne do .^^-d-
^"^^^^

se wypra.il, wyie>v 7. Praehatic k Budejow.cum, a odtud

piino k Wídni silnicí.

Roznemohw se Altenkeiner, purkrab Krumlovsky,

p.n wláda psaním swjm naídil, aby pan Daudlebsky au-

r:, ten ksoh pijal, a namísto Pi^ka aby Surat krtehm-

stretn bvl, a tu tebdái také d.oru -l^-""™"- °" ™
rozkazu w pondlí po vigilii s>v Totuáše „a ~' -«;

kdež tehdáž pan wláda se paní knznau manzelkau ,
pata .

mateí, panem bratrem a pannau sestrau ped moro.ym

powlim obvKati a dwr swj jmitl racil.

Toho iasu tudíž jmenowany Rupveebt AUenštemer

umel wauterý den sw. Tomáše apoštola, w rroe. na stredtt

:: jednán a druhau hodinau. a Daudlebsk po nem

auadl, purkrabství Kruntlowskbo i owdowele u.anzelky

pani Barbory Petingarowi dostal.

Pi wánocieh na panstwi Krumlowském «lci wehku

škodu inih, zw a dobytek dá.íee; a a "lysU^e, sna-

žo.aU se neo jieh ulowiti , nic dowest, nemolh, n bo

jim slezeú nechtli p.o nkteré arode|n.ky, .,enz se "tom

slyšeti dali, že je zahánti i posílat, umeji. a na

owei ukáie, že tu wlk udáni.

We twrtek po slawnm hodu narozeni pána Knsta

.IMt pán ráil wyieti z Wintrberka ku Praze na snem^

Pr,v„r nocleh uinil na Stele, jtnw 2o kont, druh, w

Dlauhwsi. Z Prahy zase wyjel w pondeh ped sw

Pa«la na wíru obrácení k Winuberku, a tu se trém.
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1557, komi pan Leskowec pibyl; tíelím dnem do Prahy pi-

jeli; na panget naloženo G kop a koliks groš.

Oznámeno pri létu 1549, jaký náklad kterého roku

na stawení nejprwního domu Rosenberského na hrade

Pražském wycházel. Widí mi se také tuto položiti ostatek ná-

kladu na dostawení ho od léta pedepsaného až do 1. 1557.

Naloženo léta p. 1550 . . 2234 kop 45 gr. 2 den.

1551 . . 3281 — 44 — .]- —
1552 . . 3258 — 12 — 4.} —
1553 . . 832 — 41 — s' —
1554 . . 1227 — 12 - — — 12 A alb.

OdW.Kcrnicha 1555 . . 275 — IG — 2^ — 22^ —
1556 . . 206 — 9 — lí —

Summa toho nákladu sedmiletního na dm 11,316 kop 39

gr. 4 den.

Pojma k tomu náklad ptiletý nahoe psaný pi 1. p.

1549, uiní wšeho nákladu na týž nowý dm Rosenber-

ský . . . 27,914 kop 8 gr. 3 d. m. i\ež co se potom

wíce stawélo a rozšíilo pi tom domu, níže najde se. Nežli

• pan Wilém chtw rád dostati Kašperských hor, dm králi

na zámku Pražském chtél postaupiti, dokládaje, že na pes
45 tisíc naloženo.

lieta pán 155S.

1538. \y sobotu wnoci na nedli ped sw. Walentinem, jinak

12 dne Februarii, we wsi Horusicích na panstvví Tebo-
ském sedmnácti hospodám dworowé shoeli i dobytka

mnoho. Doslýchalo se, že z stodoly richtáowy ohe wyšel.

Pedtím w Dunajowicích ohe do korbelíku smolného wlo-

žený a do pazdeí mezi stawení wstrený s piloženau sla-

ninu z strništ trhanau wyšel, a njaký pacholek k tomu se

pitrefil, pokik udlal, tak že uhasili. To se stalo za heit-

manstwi Jiíka Robmhapa.

Knžna Alžbta rozená z Rrandenburku, manželka

nejprwé Ericha staršího, knížete Draunšwického, jejíž svn

byl kníže Erich mladší, a dcery Alžbta (ta byla pi smrti

paní matee), N. manželka pruského knížete a Kateina

Rosenberská, sestry wlastní, podruhé wdaná za kníže Popo
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1)1 ahc 7. Iíenncl)crku, žiwot swíij tlokdnala 1. I.S58 dne 2ó Mai isss.

WC stedu, a pocliowána w pátek následující. Za tau pií-

inaii pan wláda knžnu Kateinu, manželku swú, dle po-

rownání s piátely o statek po Její Mú pozstaly do jMans-

feldu wyprawij, pitom psaní žádostiwé ku panu bratru

Její Mti knížeti Brunswickéniu Erichoui uiniw, ponwadž
až posawad pro mnohá zaneprázdnní i také pozdwižení

wojenské od úedníku zem Brunšwické jí knžn Kate-

in brautiac wyprawen není, aby pi té jízd jej na ho-

tow w Mindu naleznauc wvzdwihnauti, a s sebau do Cech

piwezti mohla, k tomu kníže JMt abv se piiniti ráil.

Datum psaní 27 íunii. iNež paní knžna teprw msíce
Julii na cestu Avydati ráila se, obeslána bvwsi k jistému

dni od pátel do llmenau k narownání. A ráila na té

cest býti od nedle ped nanebewzetí panny Marie až do

stedy den sw. Wáclawa.

3 Augusti w scstú hodinu na noc hrom udeil na

obronici panskú w Krumlow a zapálil.

Okolo swatého Wáclawa w Prachaticích na morowau
ránu meli, poawši se nakažení od jarmarku jejich, že

nejprw na žlautenice a cerwenkv bvli nkteí nemocni.

Po sw. Hawic zase k tomu se mli, aby na Drslawi-

cích k ruce JMti pán waili (nebo jakž naped oznámeno,

byly wárky panské pestaly), sprawiwše nádobí, pšenic na-

kaupiwse, a wypowdwše w Husinci a Záblatí posudní,

aby krmái zase obrátili se k panskému piwowáru. Ped
sw. Markétau 1. 1559 již se bylo wailo. Úedníkem tam

byl Wolf Behr z Wejdu, purkrab na Helfenburce.

Auedník Winterbersky Jan erný s Nmci o gruntv,

když se do Cech za mnoho mil podáwaly, newoli jml.

Tengler njaký, biskupa Passowského tu blízko Cech na

Wolfstánu auedník dal udlati most pes potok Bogn-

wasser a napajedla neb koryta, kteréž auedník VVintr-

berský posekati a rozmetati a jiný most postawiti dal,

protože tu nowé mezníky sob wyzdwihowati chtli, jist

se tím býti praw, že na panstwí pán a gruntech eských
Nmci swú wuli prowozují, i rybv a zw lowí. Tvž

Oldich Tengler nadepsaný dal za rybníkem na Wlím
poli u potokuw njakých na gruntech pán pedtím
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íó.iN. postawiti šibenici, uše na potupu Cechm. O tu wc pan

wládai- na krále wznášel, aby ta wc netoliko proíi, ale

i pro králowstwí eské opatena byla. Král poruil obma
stranama, aby k sob pokoj zachowaly až do naízení koui-

missí; než ponwadž od polámání wtrem diiwí stezky

saumarm se zalamowaly, auredník pán Wintrberský dal

je až po Windewasser odprazdowali, aby saumai prohá-

nti mohli.

23 Seplembris mšané Krumlowští u Štinglhamru jez

dali dlati, na njž šlo nákladu píes 100 kop.

Pan wládai" k saudu swatonáclawskému do Prahy jeti

ráil. W Praze za nkolik nedl zdržowal se, kdež dwr
JMti co osob a koní k JiAIti piíslušejících bylo, w stedu pied

sw. Alžbtau poznamenáno, jmenowit: pan Zdenk Kawka
sám druhý, kon 2; p. Wáclaw Leskowec sám sedmý, 7;

p. Jan Spanowský; pán z Zerotína sám druhý, 2, p. Hum-
polec sám tetí, 3; p. Maitoller sám tetí, 3; p. Jindich

Sudek sám tetí, 3; p. Buzický sám tetí, 3; p. hofmistr

pana Petra Woka JMti sám druhý, 2 ; p. Pawel Baubinský

sám druhý, 2; p. Trojanský sám druhý, 2; p. Sikmund Ma-

lowec sám druhý, 2 ; P Wamberský sám druhy, 2 ; p. hof-

mistr knžny Její Mti, 1 kiiíi; Mirek; D. Tomáš Albin, 1;

Bšín Dlauhý, ianský, Wrcholicky, Hrabané, Metych, Pa-

sadowský, Wilém, pán hofmistr syn, Ochauzar, IMalowec,

Pražma, krom jiných služebníku a eládky poddané. Koní
.IMti pán i se pán Petro-Wokowými 23, pán dwoan
35; summa 58 koní.

Msíce Novembris paní knžna Rosenberská zase z pa-

tric k domowí se nawracowala skrze Bor a Teyn Horšowský,

kdež u pátel noclehy jmíti ráila.

Paní Anna Kosenberská z Rogendorfu mezi jinými

grunty také w užíwání byla mleynu w Krumlow pod zám-

kem, do smrti svyé jsauc dobrau hospodyní; mysléc na
budaucí asy, aby po ní pan wláda téhož dchodu užíwati

mohl, dala jej rozšiowati, od kamene stawjíc, a ozdobo-
wati štítem mistrowi Honzowi zedníku z Thiirnu, a z Grun-
dersee, od díla dawši 102 kop hotowých. Jmíti také ráila

Její Mt paní stará w užíwání špitál Krumlowský s dworem
a grunty i lidmi k nmu náležejícími, opatiwši chudé.
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Item dum na Nowém niesté s zahradau, pikaupiwši k n- f^^s.

mu jiné domy a zahrady, wystawti dala a rozšíiti, jakž

naped oznámeno. Jmela i piwowár swj, a wvstawowala

do wesnic na panstwí Krumlowském. Di-žela i Plawniku,

a tu owín swj jmla, item dwr Malotín.

W stiedu })red sw. lAJartinem snm držel se na hrad
Pražském, k kterémuž i pan wláda se w^-prawiti ráil ; a

w pátek po Wiiech swatych w\ jew z Tebon ráil na Pa-

cow pijeti a tu pes noc zstati, jew s JMlí pan bratr

pán, pan Petr Wok, pan Kawka a pán z Zerotína; bylo

tu wšech koní 66. W sobotu po wšech swatych jeto na

Leštno, a tu pibyli k JMti nkteí služebníci, tak že bvlo

koní wšech 85. W nedli do Prahy pijeli. Kteréhožto

asu, dne 8 Novembris, císa Ferdinand po pijetí císa-

stwí do Prahv pijel, a od arciknížete Ferdinanda svna

swého a staw slawn a poctiw piwítán. Pedtím w so-

botu po wšech swatych noclehowal w Hradci Jindichow,

jeda z AVídn.

Toho roku pan wláda nowé pedmstí nad branau

Swinenskau zakládati i'áil, a stawti dáti poal nowých

dom i na místo zhotowiti, a lidem, kteížby se žiwiti

chtli w mírnosti, prodáwati je na weruky poruil; a když

se kupci našli, ješt jiných dom k tm trnácte wyzdvyi-

ženo, Prodáwali se pak ti domekowé po 70 kopách a

záwdawku 6 kop; po 3 kopách werunci sprawowáni; 2

strychy owsa a 4 dni roboty na n powinnosti roní uwe-

deno. Tehdy za úedníka byl Kašpar Ebner, a ty wci
ídil. Pasek tesa ty domky stawl.

Sausedský rybník poal se dlati léta tohoto 58, a

jest na nj wynaloženo 848 kop 47 gr. 5 den.

Nachází se i to, že pan wláda mezi lidmi owce swé

w nájmu na panstwí Teboském (wšak newíni ím p-
wodem) jmíli ráil; proež auedník w píin wlny, po-

nwadž jí polowice pánu náleželo, dotazowal se kanclée,

kterak by se zachowati ml.
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l.éta pán 1559.

W stedu po tech králích pan wláda smlauwu s slo-

nútnýin mistrem Tomanem Garvšem, císaským dlolijem,

a od lití JMti šesti kus stelhv na hrad Pražském w dl-

nici jeho, aby jeden kus osmi centné wáhy Wídenské

stíží a jedné welikosti bvl^ z nichž by se po dwau librách

železných kulí wvslelowati mohlo, na takowy mustr, jakýž

mu se s erbem, textem a jménem pán wvdá, k zhoto-

wení do welikonoci se wsemi dostatkv, wšaK krom faso-

wání, uinil; pán k tomu že 48 centné z staré stelby cejgu

a pro ohnm sjití pídawku 4 cent. a 80 lib. piwezti na

hrad Pražsky dá, a odtud, kdvž se zhotowí, zase od mistra

kusy wvzdwihnauti; od díla pak od jednoho centnée po

2 kopách, i náklad, coby pi tom wynaložil, zaplatiti, když

se zprubují wystelením, poruiti ráí, aneb materií swau,

pustíc ji po 2 kopách témuž mistru, za tu práci odmní.

Ta smlauwa wvkonala se na Krumlow. Nad to pan Wilém,

aby materii k prachu jmíti mohl, dal w kláštee Korun
sanytr páliti, ponwadž k tomu zem píhodná nacházela se.

12 dne Januarii, jinak we tnrtek po tech králích,

pan wláda sausedm swym stawu rytíského, pánm Pau-

zarni, p. Kriitofowi Koenskému, p. Janowi Koblenskému,

p. Wáclawowi Sudlicowi, písedícím na panstwí Nowohrad-

ském, psaní uinil, jich napomínaw, ponwadž poddaní

.TíMti sob stžují, že na obilích pro jejich mysliwosti we-

liké škody berau, a že se nemírn zw wyhubuje, aby

gruntw JjMti (ponwadž toho pestati nechtjí) prázdni byli.

17 dn .Januarii wes Zaboweskv na panstwí Krum-

lowském docela wvhoela.

Pan wláda odbyw ty swatebních weselí nkterým

služebníkm swym na Krumlow, po nich newelmi zdráw

jsa, ne proto žeby se trunkem (ponwadž wína ani piwa

nepil) obtížil, ale že mimo diaetu swú pánm piátelm se

propjil, wšak nicmén k konci masopustu do Prahy na

swatbu pana Ladislawa syna pán komorníkowa z Štern-

berka se wyprawiti mínil, a wvjew až do Milína, když

nenjoc se rozmáhala, zase dom obrátili se a na Teboni
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nkolik nedlí ležeti musil. K saudu postnímu zemskému 1559.

že pijeti nemže, arciknížeti i pánm auedníkm a saud-

cm zemským se wymluwna uinil.

JMCá ráil byli toho asu w Augšpurce za píinau
snmu, a naped pede wšemi knížaty pijel. Za ním potom

saský korfirst, daw nejprw nakaupiti k wíe nepodobné

množstwí wšelijakvch poteb, se pibral i také mladé

saské kníže. Kurfiiršt brandenburský ponkud pro nemoc

prodlaužil.

Toho asu sly nowiny, o nichž pan kanclé panu

wládai z Augspurku psal, kterak papež weliký poet knih

potupil, a co jich dostati niohl popáliti dal, dokládaje

toho takto w nmeckém jaz\ku : Da megt sain Witz sehen,

was er thut. Ist vnsiinniger Mensch; etliche Haylige Yet-

tern, welche von viel hundert Jahren von Hailiche Christ-

liche Kirche sayn angenommen, desglaichen verwrft er.

Gott wirt Ihn gewiss flucks, ee dan er stirbt, straííen.

Toho roku \v Hispanii konány exequiae aneb po-

hi'ební pompa císai Karlowi pátému welmi nákladn a

slawn, kteráž potom také od císae Ferdinanda w Augš-

purce, též s nehtowáním nákladu, poestn wykonána.

Pro wýš oznámený nedostatek zdrauí pan wláda do

Prahy ku poátku zasednutí saudu zemského nemohw

pijeti, psaním pi nejwyšších auednícícb, panu komorní-

kovi, panu sudím, panu hofmistru, se wymluwna swau

bezelstností uinil, ale wšak nepominul pedce na cestu,

když ho pán bh pozdrawil a rada léka nezbraowala,

se w\dati, tak že ješt saud zastal. Datum psaní w auterý

po nedli Invocavit.

Owín nowý toho roku dodlán u dwora Swachowa

na panstwí INowohradském blízko Welešína a owcemi

osazen, a w opatrowání byl Krumlowskych purkrabu.

26 Februarii, jinak w pátek ped nedlí Oculi, na

Nowych Hradech osm dom wyhoelo, pt na rynku a ti

w ulici, a bylo toliko pes ulici Wojtcha Hultzšporera,

luedníka a dchodního písae tudíž. Kdyby se lid byl

pespolní k bránní nesbhl a witr se neobrátil, bylo by

po wšem mst weta; nebo se bylo již w pti domích

jiných popálilo. Wšak nicmén na dwanácti domích, i také

9*
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písaie dchodního, sliechy potrhali a ollaukh', lak že k we-

liké škodé lidé pišli. A jakžkoli domowé shoeli, na swrchu

wšak swétnic a wnit domy obhájili, krom jedna swtnice

shoela. A wysel ten ohe od Paule Cinara z chléwu,

rown když slunce wycházelo. Zena jeho w bílém dni do

chléwa s lauí wšedši, položila lau rozpálenu do okna, a ne-

chawši ji ležeti, odešla do swtnice. Podlé okna na dru-

hém chlíw blíže krátkého lokte otawa ležela, a ohe
sala, a potom ohe do stodoly pišel, a dále do jiných

pti stodol pes ulici, a tak rozmohl se.

Na kuchyni JMti toto se wytrawowalo 1. 1558 od we-

likonoci za cely rok poád až do postu léta 1559, jraeno-

wit wolw 198, kraw a bykw 21, telat 135, skopc 499,

kozlat 18, jehat 58.

Jmwši sob Její iMt paní stará Rosenberská od pana

wládae, svna swého, w jisté smlauw a summ 8000 zlat.

k užíwání piwowár Widowský postaupený, užíwawši ho

nkolik let, zase panu synu proti spokojení .Její Mti sum-

mau, wywaiwši nejprwé íorrot swj, což se ho wíce mimo

Její Mti inventá postaupený našlo, ho odstaupila.

W auterý ped sw, Jiím Jiík mlyná od Tábora

nad Austím od pana wládae projednal dílo pi mst
Rosenberce, totižto od udlání a postawení dwú mleyn
nowvch, jeden s oné a druhý s této strany jezu na ece

Wltaw za 250 kop miš. s pímnkami na obilí a piw^,

jakož pak i to dílo tak wvkonal.

Ped sw. Jiím pan Wilém z Rosenberka s Její Mti

knžnau, paní manželkau, a paní mateí swau ráil z Krum-

lowa na Teyn k nejwyššímu panu purkrabímu wyjeti, a

býti tam ráil od pondlího po sw. Jií až do soboty po

sw. Marku. Jmíti ráil koní 73.

Léta pedepsaného dne 6 msíce Maji knz Ambrož,

uený muž, pi fae Krumlowské pomocník, umel, na

njž tito weršowé nacházejí se:

Qui fuit in sophiae clarissimus arte magister

Et dignus Pylii saecla videre senis,

Occidit, ecce, gravis prisca pietate sacerdos

Crunjnovii, Ambrosius, splendor honorque chori;

Auspiciis cujus multos bene lecta per annos.
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Ecclesia haec magnum sumpsit ia urbc decus, íó59.

Sivé sacro resonanda essent haec templa boatu

Scu fierent suinnio diura adolenda deo.

Praefuit assiduus semper altaribus ipse,

Ut specimen aliis hac pietate daret.

Seu vindex flectenda fuit laesi ira tonantis,

Incubuit precibus nocte dieque piis,

Longaque pauperibus dispersit dona, scholaeque,

Quam potuit, tulerat sponte patronus opem.

Extitit impulsor Rovensi Vencesilao

(Ejus adoptivus nani prope gnatus erat),

Ut tes redditibus fundaret pinguibus aras,

Ornaretque bonis haec pia templa suis.

Plura sui íuerat nobis monumenta dalurus.

Ni sibi clausisset mors truculenta diem.

lllius hinc tegitur vicino niarmore corpus,

Mens caelo Ambrosiis vescitur atque cibis.

Dne 10 msíce Máje, jinak we stedu po nedli

Exaudi, mezi desátau a jedenáctau hodinau ku poledni

oswícená knžna Kateina, paní Rosenberská, manželka

pana Wiléma, w Waích, kamž ji pedtím pan manžel

i se paní matkau swau byl wvprowodil , žiwot dokonala.

Pan wláda o smrti její s truchliwostí a lítostí srdecnau

knížeti brunšwickému Erichowi, panu šwakru, oznámil,

wyslaw k JMti štolmistra swého Jana Spanowského z Lisowa

a na Pacow a Rastiana Stiera sekretáe, aby kníže o ne-

moci její i také o opatení místn sprawili, s tau žádostí,

aby JMt nad tím odjití nejmilejšího pítele z swta spo-

lucitelnost žalosti se pánem jmíti ráil. Sestra nebožky

paní Rosenberská, knžna Alžbta hrabinka Henneberská,

k ní pijewši s žiwotním lékaem z Rrunšwaigu, doktorem

Rurchartem, pi ní až do skonání zstáwala. Táž nebožka

knžna welmi pracn a tžce umírala ; nebo byla paní

mladá a silná. Ku pohebu nesena do kláštera Wyšebrod-

ského, a tam tlo její odpoíwá.

Epitaphium illustrissimae D. D. Katharinae oc. ccnjiigis illu-

strissimi Giúliclmi Vrsíni Dcmini a Rcsenbcrg.

Inclyta sub saxo jacet hoc Catharina sepulta,

Erici quondam fijia chara senis;
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1559. Brunschwigiae populo dux et fortissimus heros.

Dum vixit, fuerat hic patriaeque pater,

Ortuin praeclarae matri sed Marchia donat.

Argumentm ingens quae pietatis crat.

Et generose ihoro nympha haec Guilielme jugali

Digna pari lecto quae sociata tibi

Gignendae dueta est spe prolis Caesaris undas,

Mox juvenis fatuo concidit illa málo,

Expers exanguis vestri hic non pulvis amoris

Conjungant animas sidera clara poli.

Pan Wilém zármutkem welikym pro paní swú w ne-

moc težkú upadl, že u samého bylo poražení slakowé.

Nebo jedné strany hlav\y necítil, a jedním ramenem wlád-

nauti neniold, a diwn sob poínal. Tehdáž w Pracha-

ticích byw ped morem s paní mateí swau, a potom m-
síce Julii pro nezdrawé powtí, kteréž w Krumlow i

okolo bylo i jinde, na Winterberce s dworem sv\ ym pi-ed-

njším a fraucimorem nebožk) paní knžny drahný as
obywati ráil, na Krumlow i ]z pííinv zámutku nebožky

paní knžny nejezd.

Pri konci msíce Augusta mor se w kraji rozmáhal

i na Krumlow, že po pti i po šesti za den na morní

zhynulo.

29 Junii, jinak we twi-tek den sw. Petra a Pawla

apoštol božích. Její Mt paní stará s fraucimorem jewši

z Krumlowa k Winterberku, pijeti ráila ten den do Pra-

chatic a tu noclehowati ; bylo koní 32. A tehdáž Jan

Daudlebský oc. purkrab Krumlowský, postelen jsa bolestí

morní ped sw. Bartolomjem na zámku umel. Po ne-

božtíkowi auad ten sprawowal Petr Iwan z Trojan.

Pan Wilém, kaupiw od pana Diwiše Malowce zboží

Libjowské, okolo asu sw. Wawiince postaupeno je jmw,
za auedníka tam nkterý as Trojanského naídil, pokudž-

by jinému nebvlo odwedeno. Na kterýž statek potom brzo

podán za písae dchodního Jiík Lomnický, a tomu po-

rueno, aby se se panem Diwišem pkn srownáwal ak nmu
se náležit chowal ; nebo týž písa, kdvž hlawu chmelem

pebral, mistrný bvl.

Byw toho roku nedostatek na obilí, pan wláda za-
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powedl zanilaiiwáni a pí'ekupo\vání obilí po wsech^ a ob- lo&s

zulášl do Nmec.
AVyhoewši lehdáž bez mála wšecko msto Hradišt

horv Tábor, jakž doslýchalo se, ohnm kladeným, pan

wládar poddaným swým w mstech listown poruení ui-

niti ráil, jedno aby mezi sebau poncky we dne i \v noci

naídili a pri branách opatili, abv se wdlo, kdo do

msta puštn; druhé w domích shlédnauce nebezpená

místa, ped ohnm opalíli ; tetí aby pohoalým Tábor-

ským pomoc, spolucitelnost nad jejich záhubau jmajíce,

uinili. Datum psaní na Wintrberce w stedu ped po-

wýšením sw. kíže. Psáno pak bylo tmto mstm: Kru-

mlowu, Teboni, Prachaticm, Sobslawi, Nowému hradu,

Rosenberku, \Mntrberku.

Pan wláda držel panstwi Rabské , a jml tu swho
auedníka Jindicha Sudka z Dlúhé, kterýž tu hospodá-

stwí na rybnících i jinak opatrowal i naprawowal; kdež

léta toho ped sw. Lucií woda tak weliká byla, že pamt-
níka nebvlo, abv wtší ponml. Lidé jedaucc k mostu,

skoro ztopili se, kterýž od ní welikau škodu wzal, a sotwa

ostal. A okolo Sušice a Horaždowic také weliké škody

zdlala.

14 dne Decembrís, jinak we twrlek po sw. Lucii,

knz Matj z Rinarce, píjmím Kožka, w klášter Roro-

wanský skrze Melichara Stolinského a Mikuláše Humpolce

uweden, jemu lidi téhož proboštstwí i jiné wšecko postau-

peno. Byl tu tchdáž jeden mnich, jménem knz Jan, kte-

réhož Kožka pi sob zanechal, až bv se k potu piho-

towil a jej wykonal. Ten sice dobe hospodail, ale že

w Praze byw nco proti pánu mluwil, w nemilost upadl

a odtud wybyt; a tak dobrý hospodá wvpuzen, a zlý do-

sazen. Ped tím knz Kožka bvl opatem kláštera sw. Pro-

kopa, a aby na Borowanech w kláštee býti mohl, k tonm

opata Braumowského professí na žádost pana wládae oswo-

bozen. Dokud Krina za úedníka jml, hospodástwí jeho

stálo ; než potom, když Krin na Krumlow se doslal, knz
probošt pšenice i jiné obilí rozprodaw, peníze propil, pi-

wowár opustil, krmy dw panu Ki'ištofowi Koenskému
we stu kopách miš. w Nesmni a w Rankow , zastawil, a
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1Ó59. naposledy kdvž se nadlužil a wše zpustowal, klášter panu

wládan odewzdal, a dni swé po frantowsku slrá'.vil. Wšak
nejprw z Borowan dostal se za kaplana do špitálu Krum-

lovského 1064 léta^ a toho roku pak za faráe do Pra-

chatic podán, potom do Suchdola na panstwí Teboské
dostal se 1566 léta, a tam umel. Chowal mnoho koz, a

druhdy kozly wozíwal se. Erb jeho byl dwa mei na

kíž wložení.

1560.

Tech asii hory stíbrné nad Chwalšinami pawowány.

Lnedeno na n 85 kukusw, z nichž pan wláda šest za-

kládati ráil.

Z mst Prachatic a Wintrberka za ti léta, to jest

1558, 9 a 60, sešlo se pomezního myta a ungeltu 761

kop 20 gr. 5 den. eských.

Pan wláda nco rewí wintiých pi mst Sobslawi

vv tom úmyslu, aby se gruntowé k užitku a w winice piwésti

mohli, wysazowati dáti ráil; ale tam nepiležitost krajiny

a studenost odporowala.

liéta pán 1560.
Pan wláda JMt se panem bratrem, panem Petrem

Wokem, w pátek ped temi králi zWintrberka, kdež teh-

dáž residencí z píiny nakaženého powtí na Krumlow
pán jnil, cestu ped sebe k Wídni wzíti ráil, a zase brzo

dom pijel, pana bratra tam nechaw. Mezitím paní mát,

aby sama na Wintrberce nezstáwala, nawštíwila pana syna

pana Henricha z Swamberka na Zwíkow.

Msíce Února powtí w Krumlow wyištno , že

zááný wíce na morní nestonal.

Pan Adam z Šternberka, nejwyšší komorník králow-

stwí eského dokonaw žiwot swuj , dle opatení auadu

toho arcikníže mistodržící zemský panu wládaii psaní ta-

kowé uiniti ráil

:
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Ferdinand, z boží milosti arcikníže rakauské oc. laeo.

Urozený wrný náš niily. Jakož o tom dobru wé-

domost jmáš, že pominulých nw urozený Adam z Štern-

berka, nejwvšií komorník králowstwí eského, z tohoto

swéta 'sešel, i znaje JMKá pán a otec náš nejmilostiwéjší,

toho dležitú potebu býti, aby ten auad zase obnowen

byl, ráil jest J^JKá nám milostiw a otcowsky poruiti,

abvchom na miste JMKé pii nejprvvnjším saudu zemském,

když nej^vTŠŠÍ auiedníci a saudcowé zemští se sjedau, od

nich k témuž auiadu nejwyššiho komornictwí hlasy wzali,

a spíšíce JMGé spšné odeslali. I chtíce my, aby se ta-

kowá milostiwá wle JMCé, jakž se nahoe píše, ped za-

sednutím saudu zemského wykonati mohla, a protož na

miste JMCé porauíme, aby zatím na osobu hodnú k té-

muž auiadu pomyslil, a nám ji pi wýšpsaném ase podlé

starobylého chwalitebného spsobu oznámil, jináe nei-

níce. Dán na hrad Pražském w nedli po sw. Valentinu

1. 1560.

A kdvž od pán i JMCé na ten auad wolen pan

wláda domu Rosenberského, jakú swú poníženu a bystrá

wýmluwu proti tomu pedestel, níže psaný spis znáti

dáwá takto:
«r.i7ivi

Nejjasnjší a nejmilostiwjší arcikníže ! Jakož WARMt

ráili jste se mnau mluwiti , a wU JMCé milostiw

mn oznámiti, a to takowú, abych já úad nejwyššího ko-

mornictwí králowstwí eského na sebe pijal, z kteréhožto

milostiwého oznámení mn od WAKMti i také z psam

JMCé pána mého nejmilostiwjšiho, jaká milostiwa wule

JMCé i také WAKMti jest, ponwadž JMCá w témž swem

psaní toho dokládati ráí, že to ku poctivosti mé i rodu

mého jest, tomu wšemu jsem porozuml. A pedkem z ta-

kowé JMCé i WAKMti, jakožto pánw mých nejmilosti-

wjších amilostiwých, miLostiwé pamti, kierúž mn a rodu

mému ku poctiwosti obmýšleti a jmíti ráíte, pokudz nej-

wýše muž býti, se wší poníženau poddaností dkuji, a

bohdá mi to pan bh popíti ráí, že se toho JMCé i

WAKMti tak, jakž jsem to wždycky rád inil, we wší pod-

danosti odsluhowati budu; a tak jiné nadje nejsem, než

že JMká i WAKMt nikda jste m jinak poznati ncráUi,
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Í660. a bohdá do mého hrobu poznati neráíte, ponwadž ta a

nejiná celá má wlejest^ než abvch se podlé svvé nejwyšší

možnosti JMCé a WAKMli ponížené a poddané zachowá-

wal. Wšak co s strany téhož nejwvšsího koniornictwí au-

adu na sebe pijetí na rozmyšlení pi sobe jmám aneb

nesu, nemohl jsem toho pominauti, abych zase WAKMti,
ponwadž z poruení JMKé jste ráili o to se mnau mlu-

witi, nejmél oznámiti. Pedkem ráí JMKá i také WAKMt
dobe o tom wédomost jmíti, w jakých já mladých létech

jsenij z kterýchžto píin, i také nezwyk práci a sedaje

teprwa nedáwno w saudu zemském, obáwám se, cožby

ne zaumyslné neb bezelstné kdyby se co obmeškalo, aneb

tak, jakž náleží, newyídilo pro nezvyklost a mladost mú,

aby mi to potom k njakému obmeškání piteno nebylo.

Druhé tak jakž JMCá i také WAKMt milostiw o tom do-

bru wédomost jmíti ráíte, jakými já i také w rodu mém
potomci a budaucí moji, spráwci a wládai domu našeho

Rosenberského
,

privilegiemi a wýsadami i zízením zem-

ským s strany místa držení pedního nade wšemi pány a

auedníky a saudci zemskými obdarowáni jsme, což pak

JMCé nálezem mn i budaucím spráwcm i wládam
domu Rosenberského stwrzeno jest; proti emuž, ehož
jsau mi pedkowé moji pozstawili, aby toho jakého nej-

menšího protržení jaká píina býti mela, a také abvch

toho úadu žádostiw- býti aneb na sebe co toho potaho-

wati ml, neád bych, aby mi to piítáno bvlo , toho se

dopustil. A protož WAKMt jako swého milostiwého pána

ponížené prosím, že toto oznámení mé, co na rozmyšlení

u sebe jmám, JMCé, zaež ponížen a poddan prosím,

ode mne oznámiti, i také za mne se milostiw pimluwiti

ráíte, aby JMCá toho pedložení a oznámení mého k žá-

dné nemilosti mi toho piítati a obraceti neráil, jsa té

ponížené a poddané prosby i nadje, že JMCá jako mj
nejmilostiwjší pán i WAKMt , kterýmž sebe i rod swuj

ponížené a poddan porauím, dokonale a cele se duw-
ujíc, w tom we wšem milostiw mé opatiti ráí jako toho

wrného poddaného swého, kterýž , jakž naped doteno,

\v tom i jiném we wšem w milostiwú a otcowskú ochianu

se poraueje, a další wiilí a poruením milostiwým .JMCé
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i také WAKMti se sprawiti poddané a poslušn, niilosliwé jseo.

odpowdl oekáwaje, clici.

Král tohoto pedestení poddaného powáziw, zase

panu wládaíi oznámiti poruiti ráil, mladosti a nezwyk-

losti že nemá se pro, jsa od pána boha zwlástními dary

a umním obdaen , wymlauwati. Co se pak pednosti

místa dot}e, ta že tím auadem ani jiným, kterýžby na

sebe wláda domu toho držel, zmenšena býti nemá. Pro-

ež že ho sob milostiw poruena jmaje, na ten aurad

potwrzuje. Nicmén aby w tom pan wláda njakého

zmatku nejml, pro wyjití wstíc obmyslm lidským JMCá

král Ferdinand revers na týž auad nejwTŠšího komornic-

twí pánu w nedli Laetare wydati ráil, i potom 1. Io70,

když pijímal na sebe auad nejwyššího purkrabství Praž-

ského, od krále Maximiliana majestátem w takowéž píin
dostaten opaten.

W pátek ped s\v. Matjem jinak 23 Februarii w m-
steku Lomnici na panstwí Teboském skrze nešetrnost

jednoho domu, u IXewstáwalíi eeného, 50 dom wyho-

elo, též kostel larní i fara, ponwadž \v nebytí doma samé-

ho hospodáe, eeného Newstáwala, kterýž žiwnost swú

pes swt prowozowal, ze dwora jeho oheía wyšel, a

žena, doma s eledí bywši, toho neopatila, proež pro

swú nedbanliwost a nerozšafnost wzením za nkterý

as ztrestána. Pan Ungnad, dožádán bvw od pana wlá-

dae, z lesw swých k panstwí Hlubockému piležitých

pomoc k stawení zase pohoalým uinil.

27 dne msíce Martii, prawau pobožností a šlechet-

ností weden jsa i také snmowním snesením, kteréž stalo

se na snmu držaném toho roku na hrad Pražském w
pondlí po nowém lét, že jakož jiní neádowé, bezbož-

nosti a híchowé proti pánu bohu, na témž snmu, tak i

ten hanebný a zwyklý hích ožralstwí zapowdíni byli, i

pan ^yláda staral se o to, aby poddaní takowých nepra-

wostí se wystíhali. Proež listowním pobožným obšírným

pedložením z písem swatých o wli boží, s oznámením

pestupníkm pomst hrozných, a plnitelm milosti boží,

zwláš kterak pán bh nepítelem Turkem kesanstwo su-

žowati a dále wzbuzowati ho ráí, jich ku pobožnosti a
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1560. k Stídmosti napomínati, a to mrzuté obžerstwí zapow-
díti ráil.

W stedu po nedli Cantate jinak 15 dne msíce
Máje JMt pan Wilém z Rosenberka s nejwjšším panem
purkral)ím Pražským jew z Krumlowa do Prahy, do So-

bslaw na noc pijeli. Bylo koní pán 39.

Tch asw pan wláda, doslychaw, žehy w Wídni
njací turnajowé ku poctiwosti arciknížeti Ferdinandowi a

knížeti baworskému naízeni býti jmli, jmw tam pana

bratra swého, pana Petra Woka, pi dworu krále Maximi-

liana, wyprawil ku pánu služebníka swého Buzického, aby

pes wykonání tch turnaj pro pána mladého w tch ry-

tíských kratochvílích sprawení a JMti poslaužení tam po-

buda, potom zase ku panu wládai do Cech se nawrátil.

W tch turnajích a rytíských kratochwílích, mw
k nim pan Petr Wok welikú chu, dobe a šastn se

pánu zwedlo, tak že dak u JMKé i arciknížete obdržel. Ta
nowina když pišla ku panu wládai, welice nad tím potšen
byl, a panu bratrowi po Mirkowi, služebníku pán, štdrá
ruku ukázal. A byl tehdáž také pi pánu w Wídni pi
tch rytíských hrách Jan Spanowsk}'.

13 dne Julii, jinak u vigilii sw. panny Markéty, pan

wláda s nejwjšším panem purkrabím na Wintrberk pijeli.

Toho roku Alexander jinak Ondej Wlach z Lom-
nice, Pawel deir Aqua, Jan Bernart z Voltelina a Alexan-

der též deir Aqua, zedníci, stawli i potom wystawli panu

wládai piwowáry w Krumlow, w Lomnici a Teboni.

K témuž Krumlowskému piwowáru a sladowni Petr Iwan

z Trojan, purkrab na Krumlow, dal nalámati kamene toho

roku 150 sáhw.

W Lomnici na podzim w piwowáe poalo se waiti,

a za týden ti wárky wykonaly se, a w Teboni tolikéž;

než tu z studnice smradlawau wodau waeno, ale piwo wý-

borné dláno, naež welmi tžce mšané hledli.

Toho roku i masné krámy staré w Teboni wý-

staweny.

Léta pedepsaného w nedli ped nowým létem od

pana wládae lAIclichar Stolinský, JiMti hofmistr, wyprawen

na Rabí k postaupení auadu i lidí téhož panstwí k spra-
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wowání panu Sezimowi Mirkowskéniu z Stropic s jisiyni tsoo.

inventáem.

Toho roku mandáty swé zápowdní pan wláda w pí-

in ladowání a pekupowání po wsecli neádnýdi obno-

wowalj wšecky wci takowé žiwné prodajné aby do mst
a msteek na panstwí dodáwány a odb)\vány pedn byly;

dobytek z panstwí aby wyprodáwán a wyhánn nebyl; pše-

nicemi pedn aby piwowái panští opatrowáni byli za ty

peníze, jak w trhu bude.

liéta pán 1561.

Pan wláda wzaw na sebe auad nejwyššího komor- láei

nictwí zemského, Melichara Stolinského, hofmistra swého,

/a místokomornika obrátiti ráil, a Mikolášowi Humpol-

cowi z Tuchoraze dopomohl, že starostau komornií pi
dskách zemských w králowstwí eském uinn.

W stedu po s\v. Matji zjednán Jakub Krin za pod-

purkrabí na zámku Krumlow, a instrukcí od JMti pána

purkrabímu Janowi Wamberskému a témuž podpurkrabímu

Krínowi wydána, kterauž se sprawowati mli, a s Krínem
tak zjednáno, že mu ron dáti jmlo se 30 kop ni. a

jeden k ku poteb JMti pán mu se uchowati a šaty

dáwány býti mly. Pitom jednání na míst JMti pán byli

P. Melichar Stolinskv, hofmistr pán, Jan Wamberský,

purkrab, a Wáclaw Albin, kanclé.

W nedli poslední masopustní pan wláda na žádost

pana Wiléma, Zdenka, Ladslawa a Jana pán bratí z Štern-

berka dowoliti ráil, že w domu JMti na hrad Pražském

tíž páni bratí z Šternberka weselí swatební pann Alžbt
seste swé šlechtin z Šternberka, wdáwawše ji za pana

Jindicha purkrabí z Donína, wykonáwali.

Pi asu welikononím jeden paustenník z Herafle,

jménem bratr Wáclaw, s jistým dowolením pana wládae

byt sob oblíbil na panstwí Teboském, na paušti u sw.

Maí Magdaleny, a tu na samotnosti zstáwal.

Jiík Strachotinský msíce Máje umel na Krumlow;
byl komorním písaem.
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1561. Stwání a kratochwile u Weselí na panslwi Teboském.

15 dne Aprilis oba páni bratí z Rosenberka a pan

Jan Popel z Lobkowic, nejwyšší purkrabí Pražsky, s swýnii

dwoany a eládkau z Tebon do Weselí pijeli a toho dne
odtud do Sobslaw wstíc arciknížeti Ferdinandowi jeli.

We stedu dne 16 Aprilis pedjmenowaní páni Jich

Mti s JMAKcí, knížetem Ferdinandem pijeli do Weselí,

kdež pro kratochwile wšelijaké místo obráno, i stawení

nowé ode dewa wyzdwiženo bylo, a ten den w radosti

dokonali.

We twrtek dne 17 Aprilis po poledni arciknížecí

Mt se panem wládaem a jinými pány a rytíi, jichž se tu

nemalý poet sebralo, na štwání jeti ráil.

W pátek 18 Aprilis ped polednem opty na štwáni

jeli; po obdích z kuší a runic stíleno skrz trychté,

w kostky hráno, a k weerau dwa mladá nedwédy štwali.

W sobotu 19 Aprilis ped polednem w záwod kon
pauštli, a po obdích opt z kuší a runic stíleno, tauší

házeno a deset pár kohautii w hromadu spuštno, a

potom páni po poádku pryowáni, naposledy w skoky a

zápasy dali se.

W nedli 20 Apr. po obdích wehký nedwd štwán.

W pondlí 21 ApriUs druhý weliký nedwd raketlí pálen a

štwán. A toho dne patnácte pár chrt w základ puštno.

A toho dne po poledni JAKMt odjeti ráil.

Základowé

Stelba z kuší šla o 150 tolar.

Stílení z runic o koflík za . . . 250 —
Záwod koní o 400 —
Záwod s chrty každý pár o ... 100 —
Spauštní kohaut o 1000 kapr.
Taušní házeno o 100 tolar.

W stedu ped hodem seslání duclia sw. asi hodinu

ped weerem w Frimburce, msteku náležícím ku pan-

stwí Krumlowskému, z stodoly kladený ohe wyšel, kterýmž

devvt dom do gruntu spáleno ; za kterauž píinau we-

liký strach na lidech byl, a o paliích e w bec šla. A po-

nwadž také kladením ohn msto Rosenberk na dobrém
díle wvhoelo, též msteko Dwoišl do konce wšccko.



143

že žádného domu nezstalo, a usí nkolik i drahn lidí iá6í.

skrz ohe vve Dwoišti zahynulo, za kteraužto príinau pan

wláda otewenými patenty po panstwí swých poddaných

k opatrnosti a šetrnosti ped ohni, a ahy na takowé ne-

šlechetné žháe pozor pilný dali, napomínali ráil, jichž

datum we twrtek ochtah slawného hodu hožího na ne-

hesa wstaupení.

Toho roku na zámku Krumlow proti pokoji JMti

páné a proti pokoji, jenž slowe králowský, nowé stawení

skrze Wlachv dláno za purkrabstwí Jana Wamberského

z Rohatec, a také krow na též stawení nad nowau swtnicí

wYzdwižen , kteráž toho roku na místo dohotovena, a

z staré swtnice do této pesthowání stalo se a w ní po-

alo se jídati pi asu s\v. Ondeje; než z staré elední

swtnice, jakž níže dotkne se, bude kuchyn uinna, a

sklep proti pokoji JMti pán byl dohotowen.

Pi asu sw, Wíta zbhla se njaká rznice w Te-
boni na krchow mezi kumpány tmi pespolními a sause-

dem Teboským Ilawlem kožešníkem a pomocníky jeho,

tak že tíž kumpáni potlueni a oknvaweni byli. Proež
knz opat, ponwadž krchow poškwrnn byl, mrtwých tl

nedal tu pochowáwati, a pro tu píinu nemalé nedoro-

zumní mezi knzem Ondejem, mezi opatem a úadem
Teboským powstalo, tak že i mniši poínali s runicemi

choditi. Ta wc potom spokojena, jedno že kumpáni ti,

zaawše jinú pranici pre odwandrowali, a druhé: krchow

zase podlé ád církewních poswcen a oištn po nkte-

rém asu, a sice knžstwo neádným a rufianským žiwo-

tem proti sob mšany znepokojilo, i potom wrchnost

k tomu piw^edlo, že toho kláštera se wším statkem a pí-

slušenstwím, jakž nco položeno bude, se ujala, a sotwa

toho opata do smrti na mnohu pímluwu pan wláda tu

zanechati ráil.

Pi asu sw. Markéty rybník Wdowec na panstwí

Teboském dlán za purkrabstwí Kašpara Ebnera, kterýž

požádal k tomu dílu z panstwí Krumlowského, Nowohrad-

ského, Chaustnického po 100 osobách, že mu k té práci

s reyi a lopatami odesláni , kterýmž se na den platilo,

což slušného, abv naíkání nebvlo. Dlán i druhého
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Já6i. roku, pihlídaw k tomu dílu Mikuláš Ruthart z Malešowa a

Kekule, lieitman Tebonsk}' ; než ponwadž obce Tiebon-

ské nejedni rybníci a gruntowé pojati do tébož níjwébo

rybníka Wdowce, pak JMt ráil jim hojnu, s níž dobe
spokojeni byli, za to odmnu jinými rybníky a gauwy dáti,

tak jakž se w registrách a pamtech též obce obšírnji

nachází.

Manželstwi druhé pana "Wiléma z Rosenberka.

Pan wládar domu Rosenberského, wyíídiw swú cestu

šastn do íše k kurfírštu brandenburskému, o tom li-

stown arciknížeti Ferdinandowi znáti dal ; na kteréž psaní

w nmeckém jazyku swau vvlastní rukau arcikníže zase

odepsati ráil takto:

Urozený wrný milý! Dostal jsem psaní Wašeho, a

z nho porozuml, že Wám na Waší cest welmi šastn
a dobe se swedlo, a že Wám kurfíršta brandenburského

nejmladší dcera bez odporu a prodléwání k swatému man-

želstwi pripowdna, ehož já Wám se wší milostí a rád

peji, s winšowáním od wšemohaucího pána boha k tomu

jeho božské milosti. Toho jsem Wám na Waše psaní s mi-

lostiwým mínním nechtl zatajiti. Dán w Praze 22 Augusti

léta 1S61.

Ferdinand.

SmlauwT swatební wvkonané mezi pedepsaným kur-

fírštem Joachimem markrabím z Brandenburka i na míst
panny dcery swé Sofie s jedné a panem Wilémem z Ro-

senberka s strany druhé. Pedn panu wládaowi táž knžna
Sofía k stawu swatému manželskému pipowdna i den

k dodání jí jmenowán (kterýž potom zjinaen a prodlaužen.)

Wna po ní markrab 20,000 zl. s knížecí wýprawau, wšak

tak, aby se nápadu k sprawedliwosti další z domu bran-

denburského odpowdla, (krom léby domu toho kmen
mužský sešel) zapsal. Naproti tomu pan Wilém pipowdl
ji za swú nejmilejší manželku jmíti i pi náboženstwí za-

nechali a nepekážeti, wno její obwniw 20,000 zl. s pí-
dawkem 500 tolar; když by ji pán biih bez ddicw díwe
powolati ráil nežli pana Wiléma, aby wýprawa, totiž stíbro,

ozdoba a klenoty její wšecky podlé inventáe i wno tch
20,000 zl. po smrti pana Wiléma na brandenburské pi-
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padly a pipadlo; a jiné nejedny weci naízeny. Jichž dalum 1061.

w Kolín nade Spraw (sic) 7 dne msíce Augusta oc. Gl.

Po nemnohých dnech panna knžna Sofia, zasnaubená

newsta, krásny a drahý wnec panu ženichowi odeslala.

5 Novembrisj jinak we stedu po wsech swatych, pan

Wilém ráil z Prahy ped sebe cestu wzíti k Berlínu, s n-
kolikerými pány pátelv w Pirnu sjew se.

14 Decembris, jinak w nedli po sw. Lucii Otilii, jenž

byla tetí adventní, weselí swatební w Berlínu od oswi-

ceného knížete Joachima, markrabí a km-firsta brandenbur-

ského, konáno, kdež týž markrab dceru swú Sofii (jejíž

matka byla Hedwika, dcera Zigmunda I krále polského,

ješt tehdáž žiwa) za pana Wiléma z Rosenberka wdáwali

ráil. Pan Petr Wok pi satku tom býti neráil, než pi
pínosu principálem, jakž níže. Na kterémžto weselí tito

wzácní hosté bvli : Kníže Augustus, kurfiršt saský a s ním

níže poznamenaní : Franc, mladší kníže saské , falckrab

Reingraf, Jan hrab z Altenburka, Wolf hrab z Barbe,

Hanuš z Ponika, doktor Miirdoise, Jiík \A'esn, dworský

maršálek, Wolf z Šenberku, Jindich z Senberku, Krištof

z Raugwic, Til z Drotu, Joachim Reul, Mikoláš z 3Iiltic,

Kurt z Egkštetu, Balcer Werner, Wolf z Rauche, Bernart

Fictumb, Heinrich z Sleinic, Jiík Pflug, Hanuš Jií z Po-

niku, Hanuš z Karlowic, Kurt z Arnvm, Joachim Maitzan,

Joachim z Pelaw, Jetich z Drotu, Haublt z Senbei'ku, Ha-

nuš Wolf z Senberku, Heman z Bondtieben, Eiflender a

bratí jeho. Jmli s sebau jízdných koní spolen 161,

zápežných koní neb wozníku 102. — Kníže Hanuš, mar-

krab z Brandenburku, kníže Jindich Lehnické, kníže Ar-

nošt z Anhaltu, hrab Mertn z Hagnšteinu. Jmli wšickni

koní 285. — Kníže Hanuš z Mechelburku pijel s 83 ko-
mi. — Arcibiskup z Hallu a s ním pan Hanuš Jií hrab

z Mansfeldu, pan Rudolf z Almsleben, hofmistr, Hanuš Grau-

snmark, Andreas z Draxendorfu, dworský maršálek, Bern-

hard z Winterfeldu , Mitias z Halsendorfu, Joachim Bor,

Urban Ridr, Jindich z Aschmburku, Lipolt z Arnim, Frane

z Dorštatu, Finke z Ple, Fridrich z Širstatu, Zawšwilz,

Hauptman Hoch, Jiík z Šolnburku, Hanuš z Pulweitzu,

Jetich z Kláštera, Achacius z Veltem, Heinrich z Halle,

W. Beran. 10
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Kriiitoí Flanlz^ Lydolf z Salden, Ilanus z Bredaw, Heman
Barlebci), Hanui Posse^ liosse z Piile, Jetrich z llennlorii,

Zigmund z Wiltesdorfu , Ou Anislorf , Krislol" Kwellz,

Schanndniiarck, Baltzer Potin. Tito spolené' jinli koní

244. — lAIarkrabe Hons Girg, hrab z Stolberku, hrab
Wiléni z Ilagenšleinu, hrab z Barbe. Jmh spolen koní

200. — Pan N. zemsky heilman z dolejší Lužice, pan Ka-

špar, purkrab z Donína, Joachim z Šelenberku, Krištof

SLuternham, Hudol Gerstorí, Kašpar lAlinkwitz, Kašpar

Zabclitz, Jošt Zabelitz, Kuntz Loben, Kašpar Šoneld, Wolí

z Pultelitz, Eustachius z Slieben, Kuntz Wulístorf, Bolzl

Wulfstor. Tito spolen jmli koní 112. — Tyto nížepsané

osoby \\ nedli po sw. Lucii z králowstwí eského do Berlína

pijely. Pan Adam z Swambka, nejwvšší sudí dworsky \v krá-

lowstwí eském, hrab Joachim Slik, hrab Sebesiian z Gu-

tenšteina, p. Jaroslaw z Kolowrat, p. Hofmanu mladší, p.

Mikuláš z Puchamu, p. Woldich Dubansky, heitman Hans

.Julius, Mikuláš Humpolec, pan .Jindich z Waldšteina se pa-

nem ženichem pijel, a tito služebníci pi panu ženichowi

JMti byli: maršálek pan Krištof Muchek, Jan Jeábek, Kri-

štof Buzický, pan Bohemický, holrichtý, Zigmund Malo-

Avec, Wilém Sádlo, Krištof Laubský, pan Woldich Mian,

Mikuláš Humpolec, Metych, Pin, Slif. Itemfraucimor: Knžna
N. kurfiirsta saského manželka, s fraucimorem tudíž býti

ráila. Item knížete Hanuše brandenbuiského markrabí pani

manželka s fraucimorem býti ráila a jiných drahn hrabí-

nek a paní.— Než kterak pínos též paní knžny do Cech

wykonán, o tom pi následujícím roku oznámeno bude.

Bezský za regenta pijat takto: Wilém z Rosenberka

ac. Oznanniji tauto cedulí ezanau wšem, že jsem sob za

služebníka a úedníka pijal urozeného wládyku Michala

Bezského z I^loskowic a na Zwikowci od sw. Hawla 1. 1561

do roka. Ten mi má a powinen jest ke wšem piwowá-

rum mým na wšech mých panstwích dohlídati a íditi,

cožby mého dobrého bvlo, a opatrowati podlé též in-

strukcí, kterauž jest ode mne sob k spráw pijal; a za

takowú piáci má se mu dáti službv ron tíO kop. miš.

s jiným náležitým opatením na dwa kon a pacholka.

Pi té služb sotwa dw léta ziistáwal.
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liéta páiie 1563.

h Janiiarii, jinak \v pondMí pied swatvmi temi králi, '•'•''

JMt pan wláda ráil do Prahy pijeti w newelikém potu.

Dlauho se tam nezdržowal.

Potom brzo pan wláda jel do Lince za králem Ma-

ximilianem; od Jehož Milosti laskaw pijat a šastn swé

wci zídiw, k domu se obrátil. Král byw od císae na

spch obeslán j po pti dnech za panem wládaem cestu

z Lince ku Praze ped sebe wzal; nejprw do kláštera AVy-

šebrodu noclehem prwním, druhým na Krumlowe, tetím

w Budejowicích, twrtym w Sobeslawi byl, kamž krále

JMt pan wláda doprowodil, a na službu JMti hledl.

Pínos knžny brantlenburské.

S kurfiirštem brandenburským, panem otcem swým,

pan wláda w píin pínosu knžny manželky pán, aby

do Libina k 24 dni Januarii dowežena, a odtud do ech
prowedena bvla, snesew se, pana Petra Woka, bratra

swého, w auterý den sw. Fabiána a Šebestiána náležité a

ozdobn s dewadesáti tmi koíími jezdecky a s mnohými

wozmi a pitom paní sestry swé, paní kancléku a paní

Henrichowú Šwamberkowú, s wozem nákladn udlaným

pro paní newstu do msta pedepsaného wyprawiti ráil.

Na té cest pi panu Petrowi Wokowi jelo do Cech dwé hrabat

brati z Henneberku, Boppo a Jií Ernst, a nemálo wzá-

cných lidí z íše, kteíž wšudy dobe bez nedostatku cho-

wáni na cestách byli.

S knžnau Sofií jela knžna Alžbta Limeburská wdo-

wa, sestra .Její Mti, a mnoho jiných hrabnek, paní a panen

wzácných. Cesta pak ta wykonána od Libina pán Likow-

ského k Drážanm, k Pernu, Teplici, Launm, Likowu,

Králowicum, k Oseku, k Nepomuku, k Strakonicm, k Pra-

chaticm; a odtud na Krumlow, piwitáni slawn bywše, 9 dne

Februarii, jinak w pondlí po nedli raasopustní, pijeli.

Tito se panem Petrem \> okem tam jeli: 3Iian 3,

KytU 3, Petr Baubinský 6, Jindich Lapáek 3, Jindich

Pauzar 4, Wáclaw Castolar 4, Pasowarský 2, Krištof Ko-

enský 3, Olbram 2, Kolchreiter 3^ Škol 3, Jan Albin 3,

10*
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1562. Laubskv 2^ Dubsky 2, Záhorka 2, Zigmund Kytlic 1, Tro-

janský '2, Šlif 2, Wrchoticky 2, Kapaun 2, Hutštuker í,

Pín i, Ojí 2, Jan Kunaš 2, Maitolar mladý 1 kon
jmeli z= Gl.

18 Februariij jinak w sobotu po nedli Invocavit,

JMt král JMaximilian, jcw z Prab\ k Linci, toho dne pijeti

ráil do Weselí a tu noclehowati. Pan wláda pro host

wzácného, njaké hrab, jedaucí k králi Maximilianowi od

krále franskélio, na Krumlow se zdržeti niusivv, do Weselí

k králi na službu nepijel, než z Budjowic wstíc král wy-

jel, wšak nicmén skrze pana bratra swého pi králi wý-

mluwna se uinil. Druhý nocleh uinil král w Budjowi-

cích, tíetí w Kaplici.

6 Maji, jinak w stedu po kížowé nedli, pan wláda
mandátem swým wšelijaká pekupowání a ladowání wci
žiwných po wsech zapowdíti, i také wywozowání obilé a

nošení z panstwí sýrw, másla i jiných wšech wcí i piw

brání odjinud krom piwowár panských zbránili ráil, a

za tau píinau aby na to pozor dal, pojezdný na pan-

stwí naízen.

19 Maji, jinak w auterý swatodušní, weliká se škoda

stala od powtí a krupobití, tak že okolo Tebon twrt

míle, a okolo Wlkowic, Zwíkowa, Zali, Štpanowa na

wtším díle ozunné obilé wšecko zbito, i okolo sw. Jiljí

u Tebon obilé panské i knzi opatowi i jiným mša-
nm a poddaným pán za nkolik mnoho tisíc škody

stalo se, že pamtníkw nebylo, aby takowá škoda okolo

Tebon stala se. Kraupy co slepií wejce, wtší i menší,

pršaly, a to wšecko w pl hodin zbhlo se; dopuštní

boží bylo. Raice, husi, wrány, holubi i jiného mnoho

podobn zahvnulo a pobité nacházeno bylo.

O shoení msta Tebon heitman tudíž Jan Kekule

oznamowal listown takto panu wládaowi: Waší Mti o ne-

šastné píhod oznamuji, která jesti se stala wera, to

jest w sobotu po božím tle, hned po odjezdu WMti, skrze

ohe, který jest vwšel od Jana postihae, že jest wyhoelo

48 dom, na zámku kancelá wšecka, a nad pokojem

mým strop zprohoel, a ped týmž pokojem pawlae dol
spadly, a obronic se tžce obhájilo, a kolna za mstem.
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kdež jsau tencla a wazby k rjbníkum byl}, wsecky sho-

ely, i nkolik kus stelby i w obecních paikaních, a tak

jest k hájení žádnému pijíti nemohlo pro prudkost ohn
a mostu jednoho shoení, a tak jest strana wšecka shoela

po zámek a rathaus, a k druhému konci až po Bartoše

kožešníka. A tak jsem nazejtrí téhož Jana poslrihae

ped sebe obeslal, a jemu jsem jeho neopatrnost stížil, a

kterak jest se poddaným WAIti pihodilo, a že je o žiw-

nost piprawil, a tak jsem jej pod 500 kopami gr. . na

záwazek wzal až do píjezdu WMti. S tím WiMt pánu bobu

porauím. Datum na Teboni w nedli po božím tle.

2" Junii, jinak w sobotu po sw. Janu ktiteli pán,

JMCá Ferdinand panu wládai w jisté summ ungelt,

kterýž jmíti ráil w mst Prachaticích a w Winter-

berce, skrze Lowického auedníka Karlšperského w jisté

umluw, uiniw císa JMt od sebe pánu na to jistotu od

datum téhož listu, odewzdati k užíwání ráil, ao postupo-

wání teprw stalo se 8 Julii, pijaw je k ruce JMti pána Adam
Staller, komorní písa JMti, s goldšteiderem Krumlowským.

Téhož 27 Junii, jinak w sobotu ped sw. Petrem a

Pawiem, JiMt pan wláda i s Její Mtí paní knžnau, manžel-

kau swau, z Prahy wyjeti ráili do Benešowa na noc, a odtud

w nedli do Pacowa, w pondlí do Sobslaw, a w auterý

na Tebo pijewše, tu sob ten teyden odpoinauti ráili.

7 Julii, jinak w nedli po ochtábu tla božího, uro-

zený wládvka pan Jan Kekule z Stradonic skrze pana Al-

bína kanclée jménem JMti pana wládae za heitmana na

panstwí Teboské wyhlášen, dosazen, a lidé obesláni

bywše, teprw mu porueni. iSebo sice pedtím nkterý

as tam se dostal okolo swatých Filippa a Jakuba.

Tch as pan Wilém z Rosenberka pawowal hory

Nalžowské, a to sob zjednal, že král JMt dowoliti ráil,

aby rudy, co jich tehdáž ped rukama bylo, k šmelcowání

odtud na Krumlow dáti wezti, i stíbra odbýti kdekoli mohl.

13 Augusti pan wláda, nawrátiw se od krále Maxi-

miliana z Lince, a wyrozumw, že Její Mti králowé píjezd

do králowstwí eského w brzce wykonán býti má, a oekáwaw
krále na Krumlow, uinil psaní pánm sausedum swvm
stawu panského i rytíského, aby dle poslaužení JMKé
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156Í. i dwoanm JMti w pondlí ped sw. Jiljí na Krunilow

lim zazeji se najiti dali; nebo iisfanowil se král natom,

že wvjede z Lince w pondlí ped sw. Jiljím až do klá-

štera Wysebrodu k noclehu, a nazejtrí den sw. Jiljí na

Krumlow že pibrati se ráí. Pan wláda žádal, abv se

w erné barw wyprawili, pro srownání se s pánem.

21 Augusti byw ješt král w Linci, wyliledáwal

o formany z panstwí do tyidceti for pi panu wládaowi,

aby do Lince ke 28 dni Augusti pijedauce, u štolmistra

králowé Její i^lti pána z Dietriclišteina se ohlásili, že jim

dále náklad ukázán, a podlé náležitosti zaplaceno bude

na kterú slušnú žádost pán se postaral, a co nejwíc shle-

dáno býti mohlo, for do Lince odeslal. A chtw pan

wláda králi z Krumlowa zámku odprázdniti, a s paní man-

želkau se jinde opatiti, král pijaw to wdéné, z té po-

wolnosti služebn pánu podékowal, s tím doložením, že

toho potebí není, než že král s králowau dobe pi pánu

se schrániti moci budau, aby nahoe zstali. Datum 24

Augusti králowského listu.

Toho roku bern dáwána bvla s kopy po 6 den.

W auterý ped pow}' šením sw. kíže, to jest nkterý

den msíce Septembris, Její Mt knžna paní Rosenberská

ráila na Tebo jeti, jmwsi pi sob pannu Ewu šlech-

tinu z Rosenberka, pannu z Losenšteina, p. Elišku, dceru

pana purkrabí nejwyššího, p. Annu Ríanskú, pannu z War-

tenberka i jiný fraucimor swj.

16 Octobris Krin za purkrabí na Krumlow byl po

Wamberském, a služby 40 kop jml, a tak hned uskro-

wiiowal, dworu wíno pánm raddám, jako panu Kábowi,

zapowídal, ale z dluhu pánu nepomáhal ; wyhledáwal také

na panstwí piln zlodje, kteíž zw stíleli, z nichž n-
kteí na hrdle ztrestáni.

Pi sw. Hawle i potom pan wláda dworem býti

ráil w kláštee Wyšebrodském se paní knžnau manžel-

kau swau, za píinau morowého powtí na Krumlow.
Melichar Stolinský wydání dworské tam sprawowal.

24 Octobris císa Ferdinand JMt do Frankfurtu na

snm uložený pijeti, a tu s kurfiršty a knížaty swalé

íše i jinými stawy u welikém potu se shledati ráil téhož
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dne, diíw než .l.MCá král Maximilian lóž clo Frankliiitii líei

pijel; proti nmuž jako i proti císai kiiiTirštowé a kní-

žata wyjeli. Dále co tam jednáno , w tištných aktách

íšských najde se.

Pan Petr Wok z Rosenberka pi králi Maximilianowi

tam w Frankfurte býti ráil, o emž obšírnji pi hi-

storii pán.

5 Novembris, jinak we twrtek ped sw. IMartincm,

pán bh wšemohaucí z tohoto sweta (jakož Krin, pur-

krab o tom poznamenal) pojíti ráil Wáclawa Peterku,

písae obecního wydání a toho asu i pi piwowáe .

Krumlowském.

16 Novembris, jinak w pondlí po swatém IMartin,

pan wláda s knžnau paní swau i se wším baufem na

Nowý hrad pijeti z kláštera Wyšehradského, a tu nkterý

as pobýti ráil.

W pondlí ped auterkem po sw. Otmaru umel na

Krumlow Wank, písa dchodní.

Toho roku dlán rybník nowý na Teboském pan-

stwí, kdež slowe na Modících; potom mu pezdíno Wdo-
wec; kterýmž zatopeno bywši nco grunt k Stráži ná-

ležejících, pán o n s jistým dowolením pán auedník
a saudc zemských se paní Apolonau Strážskau z Hod-

kowa a na Stráži, mateí sirotku Strážských, umluwiti se

i smnu náležitá uiniti ráil. Swandrle, fišmeistr, na to

dílo peníze pijímal od Kašpara Ebnera, písae dchodního
Teboského, a platil rvbníkám.

24 Novembris, jinak w auterý ped sw. Kateinau,

JMt král Maximilian pi pítomnosti JMCé a wšech kur-

ílršt w kostele po uykonání služby boží za krále ím-
ského jest wolen i také wyhlášen; kdež JMCá w korun
císaské a hábitu z kostela jíti ráil, a též ki^ál Maximilian

\v ímské korun a w kurfirštském habitu. Tu Jich ^íii

pod nebesa wzati býti ráili, a Jich Mti wšickni kurfn*-

štowé s welikau solennií w jejich kurllrštskych hábitích až

do JMti obvdlí císae prowodili, s uelikym hauíem triiba-

w, s traubením, pšky. A w tom prowázení, i kdvž JMCá
do kostela jeti i z kostela pšky jíti ráil, s JMKau jelo

i šlo ped JMtí patnáctero knížat, kteíž tam byli, A tak
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i&6». wšecknu tu solennii, když Jich Mli jíti ráili^ poselstvví

turecké spatilo > a oit widélo ; nebo mu toho bylo do-

puštno.

Pamt o pawowáni hor na panstwi Krumlowském.

Léta pán pedepsaného 1562 a následujících 1563,

1564 i 1576, JMt pan wláda Rosenberský dwa doly u Do-

morajic nejbližší wsi k Krunilowu, totiž Rosenstingl a Gab
Gottes ráil pawowati. Tak pedce za práci stálo a škody

nejml. Sice i na jiných místech pi Krumlow, jako na

Králi Dawidowi ped hoejší branau 1559 léta dláno, item

na Stinglhamru, sw. Lorenci, na Mladém Abrahamowi, na

Wšech Swatých, na Spicemberku, na Gablu, item u Hašlo-

wic u swaté Barbory, na Diwém Muži 1572 i 1559, u swaté

Anny, u Welešína, u Attes, w erném Dolu 1576, item

u sw. Ducha ležícího pi swaté Barboe, nad Záblatí

u Sneideršlagu 1561, w Borgfridu u Matky Boží 1561,

pi hoejším Záblatí u sw. Trojice 1561, Hessenpaw za

Krumlowem 1562, na Abrahamowi w erných Prachatických

Horách, u Olšiny na Wáclawu 1567, u Czunnsaku na sw.

Janu 1567, u Wilterpoltu u Zlatého Jelena 1568, ped horní

branau Krumlowskau u Králowny, u Maškowce, na Mladém

Abrahamowi, u Slubnic na svraté Barboe 1570, u Ro-

senberka na Wh Boží 1572, u Zenensaku u sw. Jana

ktitele 1568, u Hodjowic na sw. Jií 1564, (Toto z re-

gister horních wytaženo 1607 die 22 Novembris, a pe-
psáno podruhé sem 28 Februarii Anno 1611.)

I^éta pán 1563.

1563. Pedešlého roku oznámil jsem, že msíce Nevembris

pán ráil dworem na Nowém hrad býti. Nacházím, že na

Krumlow neráil se hnauti, až druhého roku ped sw.

Matjem nkterý den msíce Února; nebo poteby po od-

jezdu pán Wojtch Hultzštener zinventowal w sobotu po

sw. Marji léta uts.

Msíce Martii okolo stedopostí pan wláda, chtw
zámek Krumlow potebným stawením ozdobiti, a zwlášt

kuchyni nowú prostranná nazad, kudy se wen z zámku

na Plast chodí, wystawti; proež Krin, jmw nkteré
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wzn, k tomu je obrátil, že pdu wšecku \v swtnici zadní ises.

weliké staré, kde pesy býwaly, až na sklepy podlé wyká-

zání mistra Antonína Wlacha tíž wzowé radji, nežliby

u wzení sedli, vvyboili; i potom pro okno druhé wen

z kuchyn ze prolámati i klenutí boiti dal; kterážto ku-

chyn okolo 15 dne Junii tak, jakož podnes stojí, doho-

towena i podlažena jest.

2 Aprilis, jinak w pátek ped nedlí kwétnau, JMt

pan wláda ráil smlauwu uiniti s panem Adamem Gha-

nowskvm a panem Baltazarem Chrtem o prodaj zámku a

msta Rabí, že jeden každý jmel dáti pánu za ne na swj
díl 67Ó0 kop m. a tak uinilo w summ za to zboží

13,500 kop m.

19 Aprilis, jinak w pondlí po prowodní nedli, wysa-

zowána w now a dlána chmelnice u bašty pod Služebným.

22 IMaji, jinak w sobotu po božím wstaupení, JiMt

pan Wilém z Rosenberka s Její Mtí knžnau jew z Sob-
slaw do Prahy, ráil do Milína pijeti, a tu pes noc

zstati. Bylo koní seteno po hospodách pi pítomnosti

pana Krištofa Buzického, štolmistra JMti pán 75. W ne-

dli po božím wstaupení jeti ráili do Benešowa a tu pes
noc zstati; koní bylo 80. W pondlí po božím wstau-

pení JMt pán s Její Mtí knžnau ráil do Prahy pijeti.

1 Julii král Maximilian, o swém korunowání na krá-

lowstwí uherské znáti dáwaje, pana wládae požádal, aby

k té jízd do Uher se strojil, takowým psaním:

Wysoce urozenému Wilémowi z Rosenberka na e-
ském Krumlow, spráwci a wládai domu Rosenberského,

nejwyššímu komorníku králowstwí našeho eského, wr-
nému našemu milému.

Maximilian druhý z boží milosti ímský a eský oc.

král, po wšecky asy rozmnožitel íše.

Wysoce urozený wrný náš milý! Jakož jest se JMCá
pán a otec náš nejmilejší s stawy králowstwí uherského na

tom snésti ráil, nás s pomocí pána boha wšemohaucího

se wší slawností a ozdobau, jak jest. od starodáwna bý-

walo, korunau uherskau korunowati a potwrditi dáti, a za

nejpíhodnji a nejpíležitji uznati ráil, abv takowé ko-

runowání a slawnost msíce Srpna nejprw píštího w mst
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Prešpurce s pomocí boží ped se wzata a wvknnána bVti

mohla, kdež pak jsme se podlé takowého JMGé otcow-

ského a niilostiwého powolení k pijetí koruny téhož krá-

lowstwí pokudž by nám tohko w tom krátkém ase možné
bylo) pihotowiti ráili^ a té wle s pomocí pána boha

wsemohaucího býti ráíme, jmenowaného msíce se wv-

zdwihnauti, a cestu naši k Prešpurku wzíti, a polom tam

bohdá šastn pijeti; a protož z té milostiwé dwérnosti

a náchylnosti, kterúž k osobé twé jakožto k našemu wér-

nému poddanému máme, tebe milostiwé žádati ráíme,

aby ty spolu s jinými osobami z králowslwí eského a zemí

k témuž králowstwí píslušejících, kteréž jsme tolikéž jako

i tebe obeslati psaním naším ráili, k takowé králowské

slawnosti naší poslušné se okázal, a k tomu se tak píilio-

towii, abv osmnáctého dne jmenowaného msíce vSrpna,

to jest w stedu po nanebcwzetí panny Marie nejprw píští

w Kornawburce se najíti dal, a potom pri nás do Preš-

purku na jmenowané korunowání jel, a pi témž koru-

nowání, kteréž také dlauho trwati nebude, pi nás podlé

jiných zstal, wšak tak, aby s sebau strawv a jiné poteby

chyba zbroje wzal, a w tom se opatil, aby len krátký as
u Prešpurku polem ležeti mohl; nebo Prešpurk msto tak

malé jest, že toliko ty osoby, kteréž pi .ÍMCé a nás

každé hodiny býti musejí, s welikau tžkostí se shromáž-

diti moci budau. Barwa neb šaty erné býti mají; na

jakú pak formu neb mustr, toho se pi nejjasnjším kní-

žeti panu Ferdinandowi, arciknížeti rakauském. Jeho Lásce,

bratru našem nejmilejším, dotázati moci budeš; nebo my
jemu o tom oznámiti ráíme. Též také Jeho Lásce, kolik

koní s sebau jmíti budeš, poznamenáno odešli. Na tom

na wšem nám poddánu wdnú libost ukážeš ; což my
tob milostiwé wzpomínati a nahražowali ráíme. Dán
w "NA idni po swatých Petru a Pawiu léta 63, a králowstwí

našich ímského prwního a eského patnáctého.

[Na tu cestu do Uher pan wláda wyprawiw se podlé

mustru njakého mužíka wvmalowaného sob odeslaného,

wše w jedné barw, jmw do dwau set koní jízdných,

z Krumlowa w sobotu u vigilii pannv Marie na nebesa

wzetí, jinak li dne Augusti, s pány pátely a služebtnky
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swvmi na Nowv In-ad wvjeti, a cestu upínio k Wídni i563.

ped sebe wzíti ráil; w.šak nejprwó pcdeslaw, znáti dal,

kudy jeti ml, al)y potebami fedrowán byl.

Korunowání to \v Prešpurce wvkonalo se w auterý

den narození panny Marie, jinak 8 dne msíce Záí, u pí-

tomnosti císae Ferdinanda a dwú bratí krále Maximiliana,

arciknížat Ferdinanda a Karla.

Knžnu Sofii manželku swú pan wláda wypranil

tolio roku na Slezsko do Behu k seste její knžn Bar-

boe, naídiw Její Mti za hofmistra pana Jeábka, a dwo-

anm i jiné eládce, kteí pi Její IMti jeli, za maršálka

pedstawil pana Kolichreitra, wyda\\' jim instrukcí, podlé

které mli se íditi, mezi jinými artikuli i to, za stolem

s Její iMtí knžnau manželkau pán aby žádny nesedl

než dw šlechtin, paní Anna Wyšín, hofmistryn a pan

Jeábek.

17 Julii, jinak w sobotu po sw. Markét, pan Wilém

z Krumlowa jew, u Ledenic stawunk uiniti, a tu nkteré

grunty spatowati, pedrozkázaw na se heitmana oeká-

wati, ráil.

li Octobris od krále Maximiliana takowé psaní pami

Tvládai uinno.

Maximilian druhý, z boží milosti ímský, uherský a

esky 00. král, arcikníže rakauské.

Wysoce urozený wrný náš milý! Z psaní, kteréž

JMCá pán a otec náš nejmilejší initi ráí, porozumíš,

jaká milostiwá wle a žádost JMti jest, aby na snmy nej-

pnvé do Morawv, potomn do Slezska a Lužic najíti se

dal a s námi jel; a protož tebe též milostiw zato žádati

ráíme, že na týž den w místo uložené a tob od JMGé

jmenowané konen se najíti dáš, nic sob pekazili ne-

dadauc. Nebo jsme se na osobu twú konen ubezpeiti

ráili, té jisté nadje k tob jsauce, znajíce, že nám to ku

poteb a poctiwosti naší udláš, w tom že se powoln
najíti dáš, a tu cestu s námi wykonáš; a my tob milostí

naší wzpomínati i nahražowati ráíme. Dán w Prešpurce

we twrtck po sw. Diwiši léta 1563 a králowstwí našich

ímského, uherského piwního a eského patnáctého.
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Pitom w nmeckém jazyku napsáno wlastní rukau

králowskau:

Lieber von Rosenberg! INachdem ich Ewer Person

zu dergleichen wichtigen Handlung nit geratn khan , So

versich ich mich gantzlich, Ihrr werdet mir zu geíallen

diese Ras undt Handlungen helffen verrichten. Dess er-

beut leh mich In allem gutn zu erkhennen.

Milý z Rosenberka! Ponwadž k tmto platným je-

dnáním twé osoby pominauti nemohu, tu nadji jmám
k Wám celu, že mn k zalíbení tu jízdu a ta jednání po-

mžete wvkonati. Pipowídánij že Wám to wším dobrým
wzpomenu.

to msíce Novembris, w stedu ped sw. Martinem,

pan Wilém z Rosenberka s JMKau cestu konal na snmy.
Prwní nocleh, jedauce z Tebon, ráili w Bystici uiniti,

do Olomauce, Wratislan, do Lince, do Prahy.

Wyhledáwaw pan Mikolái hrab z Serinu pi panu

wládai Rosenberském o pannu Ewu, šlechtinu z Rosen-

berka, aby mu k stawu sw. manželstvví dána byla, pan

wláda k tomu jednání osobn dostaiti nemohvv, w jazyku

nmeckém plnomocenstwí takowé od sebe uiniti ráil

27 Octobris:

Já Wilém pán na Rosenberce, wláda domu Rosen-

berského, JMti císae ímského oc. radda a nejwyšší zem-

ský komorník králowstwí eského, známo iním tímto listem

oteweným plnomocenstwím, že já w píin jednání mezi

urozenau mau zwlášt milau pannau sestrau Ewau, šlech-

tinau rozenau z Rosenberka a urozeným pánem Mikulá-

šem hrabtem z Serinu, JMti císae ímského raddau a nej-

wyšším heitmanem w Segelu, o manželstwí, pokudž by

s obojí strany w tom wle boží byla, urozenému pánu,

panu Joachimowi z Hradce na Hradci a Hluboké, rytíi

zlatého rauna, JMtiCé tajné radd, komorníku a nejwyš-

šímu kancléi králowstwí eského, tolikéž pánu, panu Pe-

trowi W^okowi z Rosenberka, JMKé komorníku, mému
zvvlást duwrn milému panu šwagrovvi a bratru, na mém
míst mú plnu moc jsem dal, a wdomo mocí listu to-

hoto se wsí dostatenau formulí, kterážbv ped diicho-

wním i swtským práwem ostáti mohla, dáwám, tak aby



157

oni s pomocí boží o píedjmenowané manželské spíznní i563.

na mém míst jakožto wládae domu Rosenberského, po-

nwadž sám k tomu osobn pro jiná platná zaneprázdnní

dostaiti nemohu, úpln ped se wzíti, jednati a zawírati

mohli; a pokudž by mj zwlášt milý pan bratr, pan Petr,

pri tom plnomocném jednání osobn býti nemohl, tehdy

aby pedjmenowanv muj zwlást milý pan šwagr, pán

z Hradce, na mém míst to wse, cožbv pedn ke cti pána

boha wšemohaucího, a potom ku poctiwosti pannv sestry

mé a pana hrabte z Serinu spíznní i asnému i wné-
mu dobrému i k rozmnožení s obojí strany znamenitého

pátelstwí zrstu užitené a prospšné bylo, tak jakž k n-
mu pátelskau dwrnost jmám, zauplna zawírati a dokon-

cowati plnau moc jml a mohl. A což by on, pán z Hradce,

spolu se panem Petrem aneb w nepítomnosti pán sám

jediný w tom jednání na míst postawil, k tomu ke wšemu,

nic nevNTnímaje, jest má konená a plná wule, a slibuji

toho pitom zauplna nechati, nýbrž tomu wšemu, což tak

zjednáno bude, jakž na poctiwého pána písluší, dosti i-

niti, to za pewné a nepohnutedlné dižeti, proti tomu

w pítomném a budaucím asu nikterakž nebýwati, a po-

kudž by pedoznámení moji plnomocníci k tomu njakého
dostatenjšího zmocnní potebowali, mimo to, což tuto

obsaženo jest, to jim i hned nejlepší, nejdostatenjší for-

man a spsobem, kterážby ped duchowníra i swtským
práwem nejplatnjší býti mohla, jim tuto dopluji, a listem

tímto dokonáwám, upímn a wrn. Tomu na swdomí
a pewnost oc. Dán na zámku mém Wintrberce we stedu

ped sw. Simoneni a Judau 1. p. 1563.

Dále o swatebním weselí též pann šlechtin wyko-

naném pi historii též panny i nížeji najde se.

22 Junii rvbnik nowý nad Malowicemi.

W auterý ped pamálkau sw. Jana ktitele božího

projednáno dílo na rybníce nowém nad Malowicemi, pod
rybníkem Cernoweským, z poruení wvsoce urozeného

pána, pana >^'iléma z Rosenberka a na Krumlow, spráwce

a wládae domu Rosenberského a nejwj^ššího pana ko-

morníka králowstwí eského, skrze pana Mikuláše Rutharta

z Malešowa a pana Wáclawa Dubského z Tebomyslic,
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1563. Úedníka na Libejowicícli, s Janem Beraunskym z Žie.
Pedkem a nejprué jmá wýš psaný Jan Beraunskv ti

prowazce welikého díla dlati na Samici, základu položiti

24 lokty a zwýší sedn)i loket, záwrek hrází osm loket.

Od tch tí prowazc má se mu dáti po 50 kopách, a

na to se mu má pidati ctyry wrtele piwa bílého a tyry
strychy Pražské míry žita. Wíce má dlati menšího díla,

co se ho wymí, od tch tí prowazc až k wýpadin
po obau stranách, každý prowazec po 15 kopách; nad to

nade wiecko má se mu dáti 4 wrtele piwa bílého a 4

strychy žita Pražské míry; haldy wýšeji lokte hnány býti

nemají. Grunty na groš panský vvybrati i zapchowati

má, a on, Jan Beraunský, takowé dílo sob projednané

slíbil JiMti pánu beze wšeho fortele, jakž na dobrého zá-

leží, udlati oc. — Ondej Hracholuský, Libjický písa,

jemu od loho platil.

5 Julii, jinak w pondlí po památce sw. Prokopa,

projednáno dílo skrze pedepsané na poruení pana wlá-

dae Wawincowi Maluškowi a Mikulášowi Mladkowi ryb-

níkám, stoky, kterýmiž se woda wésti má na rybník

nowý Wlaky od rybníku Nadymae w Hradišti; kteréžto

stoky mají býti u oteweni zšíí osmi loket, a zemi wše-

rku na dolejší stranu wezti mají a horní kraj dobírati,

aby woda wšeckna k hornímu kraji se nawéšowala. Za
práci lokte w dolním kraji, aby se» zem dol nešalo-

vvala; a ty wšecky stoky we dn rownati, tak aby nimi

woda jíti woln mohla, a z rybník hned wodu po sobe

wésti mají; též ty stoky, které jsau ztržené, wýše pes
pole, jak jim ukázáno jest, dlati mají, a to wše s pil-

ností beze wšeho fortele. Proti tomu má se jim dáti od

každého prowazce, co se jich koliwk wymí, po 1 kop
m. a wždy na sto prowazc dwa strychy žita, a na wšcckno

dílo dwa wrtele piwa bílého.

4 21 Decembrisj jinak w autcrý den památný sw. To-

máše apoštola božího, Ondej Hracholuský, písa Lib-
jowský, platil Janowi Beraunskému od kladení tarasu na

rybníce nowém na \Makách.

Toho asu platilo se od lámání kamene we twrzi

IVIalovvické od sáliu 10 ín\ na témž panstwí Libjickém,
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a nalámáno ho k tarasu rybníka liorního 31aIowskélio skrze iógs

Wawince Malušku 241 sáh; facit od lámání 40 kop 10 gr.

Potom tiásledu|íílio roku 15(J4 dne 24 Mai-tii Wáoslaw

Dubsky z Tebomyslic, úedník na Libjowicith, projednal

s Wolfem Lešlmau z Tebon zedníkem o kladení a d-
lání tarasu kamenného na témž rybníce horním Malowic-

kém od každého sáhu, když se wymi, po 5 gr. 1 d, m.

4 Maji, jinak we ctwrtek ped s\v. Florianem, skrze

Mikuláše Rutharta z Malešowa smluwen podwoz na ryb-

níce nowém Malowském u twrze s Jírau Weeí z Tebon.
Ml jej tak dodlati a k zawírce piwésti, k staré hrázi

now Vch tí loket záwrky dobe wyplowati, aby rowný pod-

woz bvl. A dalo se mu od každého prowazce po 3 ko-

pách m. což se na té hrázi wymilo, nco s pidawkem
od obilí a pivva, anno ló64.

4 dne msíce Julii, jenž bylo w nedli památky sw.

Prokopa, Wojlch Hulcšporer, auedník Nowohradskv, dr-

žel s knzem aráem processi s kíži od Stropnice; a tu

když skrze msteko šli, nkolik towarvšii bednáskych
prostopášný powyk a tanec jen w poctiwících a kabátích,

s wykikowáním a weyskáním, užralí bywše, wedli, žádného

nešanujíce. Auedník richtái poruil je do trestání wzíti.

Jeden z nich poslušenstwí zachowati nechtl, tak že jej

sotwa do trestání piprawil, wšak do klády dáti nemohl,

než dal mu okolo nohy etz k trámu piwázaný, a jiných

sedm s ním sedlo, a sem i tam chodili. W tom týž to-

waryš bednaský na ten etz mezi nimi wšechnmi, že

žádný newidl ani etz neslyšel, obsil se, ješto mu ne-

bylo než o nkterá hodinu initi a sedti. A takž mistru

poprawnímu práci zawalil, a takž dosti špatné záduší sp-
sobili tau processi.

liéta pán 1564.

Sedlecká Iwrz boena.

Oznámeno naped, že pan wláda od pán Koen- '-^^-^

ských kaupil zboží Sedlecké s twrzí, kteréž k pansf.ví Li-

b jickému pipojil, i nencsši tudíž to staré stawení žádné
platnosti, z naízení pán projednáno s Jakubem mistrem
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1564. Wlachem o zboení ho, a cedule na to mezi ním a On-

dejem Hracholuským, písaem Libejickýnij zdlány w so-

botu po památce sw. Pawla na wíru obrácení.

Forma piznáwajícího listu z domu na šacunk:

Já Wilém z Rosenberka, spráwce a wláda domu
Rosenberskóho, nejwyšší komorník králowstwí eského, wy-

znáwám tímto listem obecn pede wšemi, kdežkoli ten
aneb tauci slyšán bude, že jsem podlé swolení snmow-
ného, kteréž se stalo na snmu obecním, kterýž držán

byl na hrad Pražském pi pítomnosti JMti ímského,

uherského a eského oc krále oc. léta tohoto 1564 we

twrtek po obrácení na wíru sw. Pawla, statek swj wšecken,

kteréhož užíwám, a za by stál, též také, nad kterýmž

wrchnost jmám, jakožto klášterský, farárský a kaplanský,

za stojí, sprawedliw šacowal, a poddaných swých, též

i klášterských, faráských a kaplanských šacowati dal, a

toho jmám za summu tyrykráte sto tisíc dwadceti tisíc

kop wše mišenských; a lidé poddaní moji i ti, nad kte-

rýmiž wrchnost mám, wšak wTrážejíce tm, kteíž lhty

jmají pro krupobití, i také, kterým wloni i letos pohoelo,

jmají toho za dwakráte sto tisíc ti tisíce jedno sto pa-

desáte kop wše mišenských, a to pijímám k swému swé-

domí. K tomu na swdomí peet swú wlastní k tomuto

listu dal jsem pitisknauti, s jistým mým wdomím a wolí.

Dán na Krumlow w pondlí po sw. Jií léta uts.

Byw toho asu nowý rybník Wdowec napuštn w pí-

tomnosti pana wládae, hned po odjezdu pán hráze na

nkolikero místech ssadily se, tak že je Origines Roh,

heitman, se panem Ruthartem, obáwawše se, aby wtší

škoda nestala se, jochowati dáti museli, zastawiwše wodu;

než kdvž se ta místa opatila a hráz se slehla a upewniia,

zase na woda, ponwadž nasazen byl, puštna.

16 Junii, jinak w pátek po sw. Wítu, pijat auad
Helfenburský s inventáem od Wolfa Behera z Wejdu,

s jistým dowolením a poruením JMti pán, a odewzdán

panu Zikmundowi Kábowi z Rybiian skrze urozeného a

stateného rytíe pana Adama Koca z Dobrše a na Ohra-

žemcích a urozeného wládyku Wáclawa Albina z Helfen-

burku, kanclée.
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Smrt knužnv, druhé manželky pana Wik-ma. 1564.

O tom píše pan wláda panu bratru suému takto

:

Mj nejmilejší pane bratie I Pán bh ra Wám dáti zdrawí

i jiné wšecko dobré; wérn bych Wám toho piál. Oznamuji

Wám swú welik žalost a horkost srdce mého. W nedli

minulu ped samým wecerem, když skro slunce zapadalo,

má nejmilejší manželka tak welmi rychle se roznemohla, a

welmi téžce božec ji napadl, a hned po malé chwíle umlkla

a nic nemluwila, a welmi ji téžce trápil dwé noci a dwa

dni, až wera zase opét k samému weeru s sluncem zá-

padem pán bh ráil ji z tohoto swéta powolati. Protož

Wás, mj nejmilejší pane brate, za to prosím, abvste se

na J.Mti králi pánu mém nejmilostiwéjším wyprosili, a hned,

co byste mohli nejspíše, ke mn sem na Krumlow jeli.

Wérím Wám, že tak uiníte. Pán bh ra dáti naše spolu

we zdrawí šastné shledání. Dán na Krumlow w stedu u

vigilii sw. Petra a Pawla apoštolw božích léta pán 1564.

Albin, kanclé, o nemoci a smrti Její Mti pozname-

nal w listu ku panu Kábowi, heitmanu na Helfenburce:

Jakož jsem Wám wera oznámil, že Její Mt knžna tžce

se roznemohla, wzte, že wera rown, když slunce jmlo
zapadnauti, pán bh ráil ji z tohoto swta powolati. Rown
dwa dni a dw noci se tžce trápila, a w která hodinu se

roznemohla, w túž i umela; než já se nadji, že jest jmla
hlízu w hrdle; než že nesmjí JMti pánu prawiti. Datum uts.

Wdawky panny Ewy z Rosenberka oc.

Byw toho úmyslu pan wláda, pann seste swé, pann
Ew, nákladné swatebné weselí na Krumlow masopustního

asu wykonati, z ehož z jistých píin sešlo a do dalšího

asu odloženo, a když w tom pán bh pána zármutkem

nawštíwil, a paní knžnu, manželku jeho, jakž wVš ozná-

meno, z tohoto swta pojíti ráil, pan Joachim z Hradce,

kanclé králowstwí eského, ponwadž jednatelem toho man-

želstwí byl, o to se piinil, že swatební weselí též pann
šlechtin nkterý den msíce Záí, totižto tu nedli po

památce narození panny Marie, na Hradci ^\'ykonáno, po-

teby k tomu od pana wládae odeslány bywše.

Toho roku na panstwí Nowohradském nad Stropnicí

k pomezí rakauskému woda zdrawií, jenž podnes slowe

W. Btezan. J J^
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Dobrí\ woda, se zjewila, kterauž se mnoho lidí zhojilo; kdež

domowé stawti se poah^ a slowe ta hora Wilémowa hora.

Jaká moc táž woda jmá, obzwláštní tištny patent w n-
meckém jazyku o ní wydán.

Pi asu sw. Wawince dodláwán rybník Kanow^ a

taras od kamene poal se k hrázi klásti^ též hranice d-
lány, a pádné trauby bezpen wloženy, stoky také wym-
eny na rybník Wdowec.

liéta pán 1565.

Prachatití, jmwše sob swiené k wybírání dchody
téhož msta od pana wládaie, totižto ungeltní, solní, meytní,

auroní i desátení, je poádn skrze jisté zízené k tomu
msta swého osoby wybírawše, do komorv JMti pán od-

wozowali, že nad tím pán ráil spokojen býti.

22 Aprilis, totižto hod welikononí, pan wláda ráil

na Teboni slawiti, a tu k sob pozwaw pana Krajíe Bv-

stického, sním o nkteré rybníky a wesnice jednati jml;
wšak na Tebo pán z Rosenberka pijel w auterý po ne-

dli Palmárm.
30 Aprilis, jinak w pondlí po nedli pro\yodní, heit-

man Teboský Origenes Roh z VVlkanowa z auadu toho

propuštn aneb radji odpuštní mu dáno; nebo Albin,

kanclí wyprawil se tam na míst JMti, pán, od nho po-

staupení též spráwy s inyentáem požádaw, ji pijal, a po-

ruil ten auad do asu, ažby jiný heitman vvyhlášen byl,

Kašparowi Ebnerowi, dchodnímu písai.

1 1 Maji, to jest w pátek ped Jubilate, pan Wiléni

z Rosenberka na Krumlow pijeti ráil.

G Augusti exccjuiae neb služby zádušní wykonaly se

tlu císae Ferdinanda, kterýž pedtím 25 Julii žiwot

w Wídni dokonal.

9 Augusti tlo císae mrtwého z VVídn ku Praze

wezeno ; w mst Sobslawi z kostela nkteré stolice wy-

prázdnny, aby též tlo císaské tu wolnjší pes noc

stanowišt jmíti mohlo; a byw tehdáž tu faráem opat

Miliwský, nedal jich zase na swá místa wstawiti, až mu
mstky s sebe sebraly 18 kop, prawiw to za práwo jmíti;
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ale nkterým cluidinám dosti to obtížné pišlo. Byl týž '-''fi^

ktiz Maliáš dobrý kazatel, ale zlý initel, a pan Zacbariáš

z Hradce o nm powdl, kdyby pi nm ctný žiwot se

nalézal, žebv rowného knze w Cechách nejml.

Mikuláš Kuthart z Alalesowa, pijat byw toho roku

za heilmana na panstwí Teboské, 29 Septembris aneb pi
sw. Michale, daw nemálo lesu ke wsi Dworci swésti, oboru

tu nowú pro bažanty dlati poal, i ji dokonal toho roku.

8 Octobris, jinak \v pondlí ped sw. Diwišem z po-

ruení JMti pana wládae skrze Mikuláše Rutharta, heit-

mana Teboského, projednáno dílo ftlládkowi rybníkái,

totižto že jml na rybníku Kanow podwoz dlati, dwa-

nácti loket záwirku s starau hrází piwésti, a k tm powyš-

kám srownati, jakž mu wymeno. Pokudž vvyraubání bylo,

s pilností jml zapchowati, aby woda nemohla podbíjeti, a

to dílo na místo postawiti. Dalo se mu od prowazce 24

kop, a pidalo k tomu (J str. žita a 6 sud bílého piwa.

17 dne Octobris pan wláda byl w domu swém na

hrad Pražském, a až na tom bylo, že do Wratislaw se

panem purkrabí nejwyšším i s jinými na snm w kommissí

jeti jml, ale nepišlo k tomu. Nebo 28 Octobris na Te-

boni pebýwaje, za nkterý as tudíž k hospodáslwí osobn

w Lomnici, w Borowanech i jinde dohlídati ráil.

Wilém z Rosenberka etc. Opatrným etc. Na wdomí
dáwám, že nejjasnjší kníže a pán, pan Maximilian, ím-
ský císa etc. pán mj nejmilostiwjší, potebowati drahný

poet woz a koní s formany k wezení wšelijakých JMGé

i také dwo.anm z Lince do Augšpurku poteb, posílajíce

služebníky swé, ukazatele listu tohoto, aby se wšudy po

formanech ptali, a jich, což možné nejwíce, shromáždili a

wyprawili, a cožbv mohlo býti nejspíše; že týmž forma-

nm podlé slušnosti, což sprawedliwého, zaplaceno bude.

A protož wšem poddaným mým písn porauím a pika-

zuji, kdežbykoli jací formané, poddaní moji, na panstwí

mém nalezeni byli, abyste je hned s koímii a wozy do

Lince wyprawili, jinae neiníce, pod skuteným trestáním.

Dán na Hradci w sobotu po slawném hodu narození pána

Krista léta 1565.

30 Decembris, totižto w nedU w noci na pondlí

ll'^
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1565. ped nowýni létem 15GG, knz Ondej, opat Tebosky,
umel; zlé slowo po sob zanechal, i po smrti bauil a

pokoje lidem nedal. A ten byl poslední w tom klá-

štee. Po jeho smrti ješt wtší neádowé a rozpustilost

než za žiwnosti jeho páchány, i bití a wraždv, tak že n-
jaký Michal, klíník téhož kláštera s warhaníkem, s žáky a

njakým Petrem, nedoswceným knzem, iNmce Mertle, r\b-

níkáe, zabil w nedli w noci ped swatým Šastným, a pi
nebožtíkowi jiní dwa rybníka i posekáni byli. Ten klíník

pes zed kláštera dol se spustil a ušel, jiní do wzení
dáni. Njaký N. Stoltzpekuw syn také pitom byl; a tak

tudy dána píina, že pan wláda ten klášter, jakž níže

oznámeno bude, od tch neádu wyistil, a statky wšecky

k panstwí swému pipojil.

liéta pán 1566.

Dpold z Lobkowic, b\w pi dworu pana wládae,

roznemohl se na Krumlow tžce okolo hromnic, a z té

nemoci nepowstaw umel. Byl strýc pana Jana purkrabí

nejwTŠšího, a on sprawedlnost jeho njakú za sebau jml.

Toho roku snm íšský držán w Augšpurce, na kterém

císa Maximilian i kurfirstowé osobn býti ráili i jiní sta-

wowé swaté íše. 23 Martii pednesení snmowní tudíž

na rathauze wyhlášeno. Vide Reichsabschied.

8 dne msíce Maji, jinak we stedu den sw. Stani-

slawa, pan Wácslaw Krají umel. Byl strýc pana Wiléma
Krajíe a na Nowé Bystici. Tlo jeho mrtwé pochowáno

w Daicích \v sobotu po sw. Stanislawu.

13 Maji takowé poruení od arciknížete Ferdinanda

pana wládae došlo:

Ferdinand oc. Wvsoce urozený wrný náš milý

!

Nepochybujem, že jest tob JMCé, pána a bratra našeho

nejmilostiwjšího, jisté poruení, abv s námi zde setrwal,

dodáno; i ponwadž ím dále JMCé králowstwiin a ze-

mím toho wtší poteba nastáwá, abv zde pi nás byl,

protož na nnst JMCé etc. tob milostiw porauíme,

aby ihned, jakž tebe toto psaní naše dojde, se wyprawil,

nemeškajíc k nám pijel, a pi nás podlé poruení JMCé
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zstal, jinae neiníce. Datum na lirad Pražském w pon- i566.

dlí Cantate léta oc. GG.

Okolo toho asu wciicí piíwalowé bVwali na panstwí

Teboském i jinde. U Borowan takowý príwal hrozný

spadl, tak že spolu s ním kamení dolu pršelo; kteréž, byw

tu auedníkem, Jan Nydrlham panu wládaii na Tebo
odeslal, w stedu po nedli Exaudi, jinak 22 Maji.

Pán odtud z Tebon nemeškaje na obeslání arci-

knížecí ku Praze cestu ped sebe wzal.

O piin kláštera Tieboskt-lio, kterak mniši wyhyti, pamt.

Oznámeno naped, že opat Teboský, žiwot doko-

naw, swvm i jiných mnich a klášterní eládky nepí-

kladnym obcowáním, i také mnozí dluhowé na týž klášter

uwedení k tomu píinu dali, že pan wláda wíce mnich
w tom kláštee trpti nechtl, radu o to s Antonínem ar-

cibiskupem Pražským wzaw, i Jeho Welebnosti požádaw,

aby s císaem Maximilianem, jakožto králem eským, w pí-

in úmyslu pán jednal, že kliišter ten w jiný spsob

s dowolením papežským, totižto, aby tu bratí societatis

Jesu, echowé, býti, a školu wyzdwihnauce, z nadání toho

wYŽiwení swé náležité jmíti mohli. A wšak aby obmeškána

w službách ta osada nebyla, mnichy wybyw, hned faráe,

knze Wáclawa, a brzo potom i kaplana ku pomoci do

toho kláštera uwésti dal, a tak konvent ten k dewnímu

spsobu, totiž w plebanstwí, zase obrátil. Poslední mnich

w tom kláštee byl njaký Kotásek píjmene; ten wol neb

newol klíe od kláštera dáti, a sám wznm býti musil.

A a ty wci k wyzdwižení školy Jesuitské nameny byly,

(nebo i nkteí Jesuitowé lam se zdržowali), wšak potom

widlo se jim píležitjší místo k studium jejich w Krum-

low, kdež jim collegium wystaweno a nadáno, a w Te-

boském kláštee na faráe a ti kaplany dostatené opa-

tení naízeno; než statek k klášteru náležející pozem-

ský, jakž wýš dotknuto, k panstwí Teboskému pipojen.

Tažení -weejné do Uher.

Toho roku wehký strach a pokik proti Turku, ne-

jina, než jakoby nkde na pomezí eském ležel, wzešel.

Proež také proti ukrutnosti jeho, jenž tehdáž byl do

Uher wpadl, a Segethu pewnosti dobýwal, wecjnost neto-
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1566. liko w králowstwí eském s zemmi k nmu piíležejícími,

ale i w swaté íši i od jiných kesanských zemí, kdež

JMCá a mnozí znamenitá knížata do pole osobn táhli,

naízena. Nad eským lidem pan Wilém wláda domu Ro-

senberského za nejsvyssího heitmana polního naízen. Jml
služby na msíc 1000 zl. a byli w tom tažení pl twrta

msíce. Item tito byli nejwyšší w lom tažení; Nejwyšší

polní laitingar urozený pán, pan Zbynk Berka z Dube
a na Zákopí oc. služby msín jml 500 zl. ; nejwyšší polní

maršálek urozený a statený rytí pan Krištof Silber neb

Zilwal z Pilnikowa a na Wlicích, služby msín na osobu

jeho 300 zl., než na jeho oficíry za msíc 104 zl. ; fendrich

hlawního haufu urozený pán, pan Wácslau Zajíc z Hasen-

burku, služba 100 zl. ; ritmeistru, množenému pánu, panu

Jiímu hrabti z Gutenšteina, na každý msíc i s oficíry

294 zl. ; ritmeistru, urozenému pánu, panu Henrichowi Kurtz-

pachowi, služby i s oficíry tolikéž; ritmistru, urozenému

panu Zdeíikowi z Wartenberka, služby tolikéž i s oficíry;

rentmistru, urozenému a statenému rytíi, panu Cenkowi

Dašickému z Barchowa, služby i s oficíry tolikéž : rentmistru,

urozenému a statenému rytíi, panu Krištofowi Muchkowi

i s oficíry, služby tolikéž, jako pedtím rentmistru; rent-

mistru urozenému a statenému rytíi, panu JanowiMarkwar-

lowi, tolikéž služby jako jiným. Nejwyšší wachtmistr, uro-

zený a statený rytí, pan Jan Jablonský, služby msín
jml 90 zl.; profantmislr, urozený a statený rytí, pan Adam
Budowec, msín služby 70 zl. ; kwartirmeister, urozený

pan Jan Chwalowský, msín služby juil 40 zl. Wagen-

purgmistr, urozený pan Wolf Rozwadowský, msín služby

30 zl , rumormistr, urozený pan Petr ejka, msín služby

30 zl., leitinger pán wachtmistriiw, urozený pan Boek
Rochec, msín služby 12 zl. wagenmistr, Wáclaw Wy-
šehradský, msín služby 25 zl. ; doktor polní, pan Tha-

deáš Hájek, apateká polní, Kristián Trunkelius, s tmi
o službu také porownáno.

Lid [pana wládae z panstwi wytáhl 5 dne Julii, a

wšecko vvojsko eské w Znojm sebralo se ped swatau

iMarkytau, a od stedy ped tauž swatau pannau služba

msíná platila se.
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Místodržící \v králowstwí eském, a arcikníže Fer- '^*'^

dinand na míst králowském pedn ziistáwati ráil, tito

nižepsaní k JMti též pidáni byli: Jan mladší z Lobkowic

a na Tevné Horšowském a Tachowe, nejwvšší purkrab

Pražský, Jan z AValdšleina na Hrádku nad Sázawau, nej-

wyšší sudí králowstwí eského, Wolf z Wfesowic na Dau-

brawské hoe a Teplici, ncjwvsší písa a praesident komory

králowstwí eského, AA ilém iMuchek z Bukowa, purkrab
Karlšteinsky, heitman Nowého mésta Pražského. Kteížto

místodržící zemští wýš psanému p. heitmanowi polnímu

a jiným pánm auedníkum w témž polním tažení odeslali

osm praporcw, jeden nejwetší s erbem králowstwí e-
ského, druhý rennfohn s znamením božího umuení a šest

s barwami prostých a k tomu dwé dewé aneb šercary

k welikému praporci a k rennfohnu; podlé toho osm pra-

porc trubam na traubv a dwa praporce na wlaské

bubny též poslali. Jak mnoho jízdv i pchoty w té weej-

nosti bylo, jiní o tom historici specifikují; newidí mi se

toho opáiti, než jisté jest, že z kesanstwa z íše swaté

nikdy prwé tak weliké wojsko proti Turku wypraweno

nebylo.

Pan wláda za místodržící w kancelái na Krumlowé

zwoliti ráil pana Jindicha Wojíe z Protiwce, jakožto

loweka starého a newelmi na zdrawí dostateného, aby

\v kancelái s Wáclawem Albínem pro' opatení a slyšení

lidí ustawin zstáwal; a toho slušné užil, ponéwadž dwa

syny swá podlé pana wládae w^prawil. Jiní služebníci

s dowolením arciknížete (ponéwadž wšickni, kteíž užíwali

stawu rytíského i wládyky nowí méli se k tomu tažení

potebowati dáti) pi hospodástwí a panstwí pana wládae

zstaweni, totižto: na Krumlowé: Jakub Krin z Jelan,

purkrab, doktor Tomáš Albin z Helfenburku , Adam

Štrallar z Wosule, komorní písa; na Teboni: Mikuláš

Ruthart z Malešowa, heitman. Kašpar Ebnar z Wosule, d-
chodní písa; na INowých hradech Jan Kolkreiter z Kolk-

reitu, heitman, Wojtch Hulzšporer z Hošteýna, písa; na

Helfenburce Zigmund Kába z Rybxian, heitman; na Lib-

jowicích: Wáclaw Dubský z Tebomyslic, purkrab; na Dr-

slawicích: Jan Gerný z AVinoe i také na Winterberce
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1566. auednik; na Chiisniku a Zeli Krištof Srbický z Zalezl,

heitman; na Rosenberce Alexander Skol z Griinperku

lieitman.

1 6 dne Augusti^ jinak w pátek po nanebewzetí panny

Marie^ Jan Boila z iMartinic, purkrab Karlšteinský, syny

dwa^ Zdislawa a Jiíka, ke dworu pana wládae odewzdal,

JMd je poruiw.

Toho roku a pi tom asu Antonín Kyzaur, starý

služebník domu Rosenberského, umel; w kostele kláštera

Krumlovského pochowán. Jmél nkde w INmcích bratra

Marka Kysaura.

27 Octobris pan wláda pijel do Sobslaw, a tu

se s swým panem bratrem (kteréž msto dle opatení s ji-

ným panstwím od pana wládae pánu postaupeno bylo)

shledawj na druhý den cestau ped se wzatau ke Wrati-

slawi dále jeti ráil.

2 Decembris pan wláda na Teboni dworem býti

ráiw, jml wzácné hosti ze Wlach, P^ny streyce swé, kní-

žata Ursini, a 4 Decembris s nimi na Krumlow jeti, i je

na panstwí swém wsudy poctiw chowati a náležit uctíti

dáti ráil.

Toho asu u swaté Maí Maodalenv u Tebon byli

dwa paustenníci, bratr Wáclaw z Herafle, tu dosazen 1561

léta, starší, a Jií Chlupá mladší; a jakžkoli od swta
odezawše se, žiwot zwláštní a swtjší nežli jiní lidé wésti

chtli, wšak nejznamenitjšího daru, totižto lásky wespolek,

nejmli, a spolu o dchody a pípadnosli bez zaneprázd-

nni wrchnosti srownati nemohli se.

Toho roku rybník Hradecek dlati se poal, a pro-

jednáváno na prowazce dílo na Blát od Mikuláše Rut-

harta heitmana.

lieta pán 1567.

1567. W pondlí po nedli Reminiscere nejwyšší auedníci

zemští, JMCé raddy na hradu Pražském naízené, znáti

dali panu wládai o píjezdu JMCé do Prahy, že JMt ráí
pijeti 1 dne msíce Martii, to jest w sobotu ped nedlí
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Oculi; aby pán ku píiwítání krále JMli podlé jiných au- i:

iedníku a stawii králowstwí na hrad Pražsky najíti dal se.

Toho roku, zwlášC msíce Máje, na Wilémow hoe,

jinak u Dobré wody, nowí doniowé pro pohodlí, kteíž by

tu z pespolních mýti se chtli, stawéni, to dílo ídiw

heitman Nowohradský Wojtch Hulcšporer.

6 Junii léta pedepsaného našlo se poznamenání o je-

zeru Plekkenšleinu na Krumlowském, že dlauhost jeho jest

2i0 sáh, šíka 84 sáhy; hlubokost 50 sáhy nemohla se

domiti; w nmž jsau chrausti, žížaly w zrostu welikého

raka. Wychází z nebo potok, že by se dw kole mleyn-

ská wody dosti bylo.

Pi asu swaté Markéty pan wláda domu Rosen-

berského byl w Prešpurce za píinau jednání wcí paní

sestry swé hrabnky z Serina, a odtud jel na Eberau, a

nawštíwil ji.

29 Julii, jinak w auterý den swaté Marty hospodyn,

pan Wilém z Rosenberka uinil smlauwu trhowú s heit-

manem swým na Teboni, Mikulášem Ruthartem, o dwr
w Lutow se wšíin píslušenstwím, kaupiw jej pán od nho

za 3000 kop m. A ten trh Ruthart do desk zemských

pánu wložil, mw jej prwé tam s wolí wrchnosti ddiné

Bystické, pana Krajíe.

18 Octobrls, jinak w sobotu po sw. Hawle, pan wlá-

da dobrým pátelstwím a sausedstwím weden jsa, ti kr-

my we w^sech swých Hošlowicích, Hodjow a Zálioicích

k užíwání panu Pechowi Lowickému z Cestic dotud,

dokudž by sob stran nedaly pl léta naped wdti,

postaupil.

Toho roku pi asu Wšech Swatých pan Krištof Bu-

zický umel, a invenlowán statek jeho w Krumlow w domu

též nebožtíka Adama Štralara. Týž nebožtík byljml dwr
Landštein u Lodnic, kterýž také s dobytkem i jinými

swrchkv prošacowan a k ruce JMti pánu kaupen jest od

ddice po nm, též od jednoho Buzického.

23 Novembris, aneb w nedli ped sw. Katerinau,

pan wláda weselé swadební na Krumlow panu Janowi

Wchvnskérau, služebníku swéniu, wykonáwati ráil.
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1567. Toho asu mustrunkowé byli w zemi držáni, k kte-

rýmž tidcátý lowék z osedlvch wvbírán. A našlo se

domu Rosenberského 12^028 lidí osedlých, faráw, kteíž

na íarách byli, sedmdesáte pet.

liéta pán 156$$.

1568 1 Januarii. Na nowé léto bylo tak teplo, že se mo-

hlo letních šatu užíwati.

12 Januarii JMt pán ráil odjeti do Tebon.
17 et 18 zima náramné tuhá byla.

25 JMt pan wláda* ráil pijeti zase z Tebon na

Krumlow.

31 JMt pán ráil na swatbu pana N. Pruskowského

do Prahy jeti.

3 Februarii Baltazar, winný šenk, jml weselí.

Tch as paní Ewa z Rosenberka, wdowa po šle-

chetném a hrdinském pánu, Mikulášowi hrabti z Serinu,

obýwala s synákem swým Janem w Krumlow w domu

na Nowém mst, kde prwé swj byt paní mát Její Mti

dobré pamti jmíli ráila, jmwši poctiwé wyžiweni ode

dworu pana wládae.

10 Martii, jinak w stedu po Invocavit, postaupen

dwr Swachowský wedlé Welešína k opatrowání a spráw

Janowi ernému z Winore, heitmanu Nowohradskému

;

nebo pedešle purkrabowé Krumlowští jej ídili.

20 Martii okolo šesté hodiny ráno božským ulože-

ním a wolí oswícené kníže a pán, pan Albrecht starší

markrab brandenburské, wéwoda pruský oc, a rown
tobo dne pi desáté hodin w noci oswícená knžna a

paní, paní Anna Maria sestra paní Kateiny Roscnberské,

rozená z Brunšweigu a z Luncburku, manželka pedepsa-

ného markrabte, tak jako by ji po sob zawolal, žiwot

dokonala, nechawši po sob ddice.

1

1

Aprilis pihodilo se, že njaký mysliwec Twoidlo

chodiw na jeábky postelen, a sám také jednoho zastelil

a druhého ranil.

13 JMt pán ráil z Prahy na Krumlow pijeti.
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15 Heitinanka Nowohradská, to jest Jana erného •^^'*-

z AVinoe žena^ sthowala se z A\ inlerberka.

23 Tomášowi A\ intrberskému svn umel.

6 Maji, jinak we twriek po nalezení sw, kíže, Ma-

xiniilian císa byw w Wídni, za jistvmi píinami zem-

skými nejwvšší auedníkv zemské a raddy swé, a zwlášt

pana wládae, na brad Pražský k jistému dni obeslaL

1 1 Maji Wojtéch Hulzšporer, písa dchodní -Nowo-

bradsky, jml weselí swadební.

27 Maji kraupv poškodilv u Tebonina, u Welesína

i jinde.

31 JMt pán ráil odjeti na Rosenberk^ odtud na

Nowéhradv.

19 Junii Krištof z Lobkowic, nejw"^sšího pana pur-

krabí Pražského svn, pijel ze Wlach na Krumlow.

1 Augusti J.Mt pán ráil dom z Tebon pijeti.

10 JMt pán ráil jeti do Swortzpachu.

22 Poswícení bylo na zámku Krumlowé, a w mst
ohe u Weselého wyšel, tak že w marštali jeho ulioeli

témuž mšanu dwa koní.

26 JMt pán ráil odjetí do Tebon.
7 Septembris Tomášowi Wintrberskému dcera umela.

Pan wláda dostaw úrazu na noze, nkolik dní po-

ád z pokoje wycházeti nemohl, hojiw se
;
proež ani

k saudu zemskému do Brna podlé poruení králowského,

jmw njaké rozepe, kteréž byly mezi stawem panským

w témž markrabstwí, pomoci rownati, dostaiti nemohl.

A wšak pozhojiw se^ neprodléwal té cesty dle jednání

toho wvkonali. Copia pán k stawm markrabstwí moraw-

ského datum na Teboni we twrtek po narození blaho-

slawené pannv ^larie.

— Octobris jml swatební weselí pan Ruth na Te-
boni, odkudž k Krumlowu pan wláda 26 Octobris ped
se cestu wzíti ráil.

12 Decembris, jinak w nedli po swatém Mikuláši,

pan Wilém ráil msínú službu dwoanm poruiti za-

psati, totižto na jedenkaždý k doma zustáwajícím neb

w králowstwí eském jezdícím krom Prahy na msíc za-

psáno po 8 zlatých Rýnských; než jedauce se pánem do
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1568. Prahy, Morawy, Slezska^ Rakaus ode dne wyjezdu až do

nawráceni po 9 zl. placeno hýú melo na niesíc; do íše

pak aby pán jel, tehdy wvjedauce z pomezí eského,

služba jim msíná jíti mela po 1 1 zl. Naproti tomu meli

se, i ele i kon dobié jmajíce, opatiti. Než šaty, a
by který do roka tnval, mly se jim i pacholkm podlé

obyeje dáwati, a pro pohodlí tlumoky, kdyžby jízda byla,

wezti se jim mly; s tím doložením: pán aneb služebník

mohli sob msíc naped wdti dáti a z služby té pro-

pustiti se.

Toho roku njaký Jan Wlach stawl od kamene

mleyn a dwiir Opatowský w gruntu na tii lokty zšííí ze
ke mleynu založiw.

liCta pán 1569.

1569. Kterak císa Maxmilián o dobré obecné zemí swých

s pilností peowal, z tohoto psaní níže poznamenaného

ku panu wládaii domu Rosenberského dáwá se znáti

:

Maximilian druhý z boží milosti oc.

Wysoce urozený wrný náš milý! Wdti milostiw

dáwáme, že jsme se na tom ustanowiti ráili, (ponwadž
z nkterých slušných a jistých píin rákos uherský na

ten as k odložení swému pišel) snmy obecní w králow-

stwí našem eském a zemích k nmu píslušejících, pon-
wadž toho mnohé wysoce dCdežité poteby netoliko wlastní

naše císaské, ale také týchž zemí obecní, jakž pak pon-
kud o tom dobru wdomost jniíti mžeš, držeti, a wyje-

dauc odsud s pomocí pána boha wšemohaucího o stedo-

postí nejprw píští, nejprwé držení týchž snmw w mar-

krabstwí našem morawském zaátek uiniti, odtud do kní-

žetstwí slezských, potomn do markrabstwí lužických, a

wykonajíce též snmy, tam do králowstwí našeho eského
obrátiti, tak aby nám potomn odtud odjíždti potebí

'o, nýbrž abychom tu tím déleji pobýti, a wšelijaké

'''stní wci císaské, tolikéž téhož králowstwí obecné

•wláštních, k tomu také mnohé newole a rozepe

,. jmenowaných a mnohá jednání, tolikéž z ji-

^, což na týž bohdá šastný píjezd náš
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wšccko odloženo jest, w\ íditi moci ráili. A ponewadž 1069.

k dolenyni sn^miini a mnohým piliiVm jednáním našim,

kteráž pi týchž snmích hudau, osoby twé pri nás po-

tebowati ráíme: proto tob milosliwe porauíme, žáda-

jíc, aby se na túž cestu pistrojil, a wyprawe se, nejprw

k nám sem do Wídn w auterý po nedli, která slowe

Reminiscere, nejprw pí-ížtí pijel, tak abvchom s tebau a

jinými auedníky nejw-sššími zemskými, též jinými raddami

našimi, kteíž k nám tolikéž k již jmenowanému asu pi-

jeti mají, ped wVjezdem naším radu držeti, a to, co za

poti-ebné bude, uwážiti a wyríditi, potom odsud cestu naši

bráti a takowé snmy tak s pomocí pána boha wšemohau-

cího šastné držeti, konati i dokonati mohli; kdež pak

k tob té celé jisté nadje a duwrnosti, že znaje takouú

duležitau a znamenitá potebu naši císaskú, tak a nejina

se w tom poddan a poslušn zachowáš, býti ráíme, a na

Iwú osobu w tom se konen ubezpeujem. A mv tob
lakowú twú powolnost milostí naší císaskau wzpomínati a

nahražowati ráíme. Dán w mst našem Wídni w sobotu

po památce obrácení sw. Pawla na wíru kesanská 1. p,

15G9 a králowstwí našich K.ímského sedmého, uherského

a eského dwadcátého.

Maxirailian.

Wratislaw z Pernsteina,

S. R. Boemiae Cancellarius.

Post scripta.

Oznámením tob neopomíjíme, že jsme tchto dní

nyní pominulých, aby se na Hory naše Kutnv k nejwvšším

auedníkm zemským a raddám našim od nás nvní w krá-

lowstwí eském naízeným wyprawil, a spolu s nimi s strany

držení týchž snmuw, jak bychom to ped sebe nejpílc-

žitji bráti mli oc. uwážiti pomohl, psaní naše císaské,

kteréž jest tebe bez pochyby došlo, uiniti ráili. Wšak
(jakž nám zpráwa uinna jest) jsi tam na týchž Horách
Kutnách nebyl, což za jakau píinau to stalo se, žádné

zpráwy ani wdomosti o tom nejmáme, než tomu bychom
rádi byli, aby se byl tam najíti dal a takowé poruení
naše wykonal. xVle ponwadž se toho nestalo, ráíme toho
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i56» pitom zanecháwati a k jmenowanému asu na píjezd

twj k poteb naší oekáwati. Datum ut in literis.

Pan wláda jakžkoli s poníženau poddaností skrze

psaní pi JMGé toho wyhledáwal, aby té jízdy do Wídn
zbawen býti mohl , wšak od krále podruhé obeslán

byw, na tu cestu se vvydal, a w Wídni i pi asu letnic

zstáwal, 1 1 Junii.

20 Junii, jinak w pondlí ped sw. Janem ktitelem,

JMt pan wláda ráil z Tebon wyjeti k Plané, a odtud

k Wožici, k Ledni, a dále ceslau skrze echy k Slezsku

k Wratislawi. Pijew do Wratislaw w pondlí po sw. Janu

ktiteli aneb 27 Junii, potom zase cestu ped sebe wzal

k Gregrštoríu, pak k Litomyšli, byw tam w sobotu ped
sw. Markétau, jinak 9 Julii, potom k Jihlawi w nedli ped
sw. Markétau , odtud k Hradci Jindichowu, potom k do-

mowí. O té jízd napsal sám pan wláda takto: Cestu

welmi zlau jsem jml, a jak jsem z domu wvjel, wždyckv
znamenité pšky jsem jml, tak že jsem již s prawau w-
rau té procházky syt.

Snm držán w Speyru.

JJMCá král Maximilian 13 dne msíce Julii snm za-

íti a skrze biskupa Speyrského pednésti dáti ráil, kterýž

rozumnau a pknau eí to wy konal. Artikulowé pak

pední, kterýchž JMCá na tom snme žádati ráil, jsau

tito:

1. Pedkem o ád krig-smanský, aby cizím potentatíim

aneb i knížatm íšským proti landfridm se neslaužilo.

2. O pomoc proti Turku a zaplacení lidu wálenému.

3 Cajkliauz w nkterém íšském mst aneb zbroj-

nice se wšemi dostatky aby pro potebu obecnú spso-

bena byla.

4. INáklad na dobytí Gottv aby stawowé zaplatili.

0. Weynmarská knížata kterakby o statky porowná-

na, a manželka toho wzn, knížete z Gotty, opatena

býti mla.

6. Rád pi minci císaem Ferdinandem naízený aby

zachowá.wán byl.

1. O sessí neb míst nkterým knížatm w íši naízení.

Po wykonání téhož pednesení kurfiirštowé, knížata a
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stavvowé sw.Tté íSe JiMCé skrze kurfiiršta Mohucského od- ió69.

powd dali, že takowú žádost JMti bedliw uwážiti a

k srdcím swym pipustiti, a co nejdíwe poníženu odpo-

Avd dáti chtojí. Co pak na tom snmu swoleno, o tom

w tištných recessích najde se; než welmi se wáhawe je-

dnalo a swolowalo, tak jakž obyej pi snmícli íš-

ský ch býwá.

Umew toho roku w pondU po nedli Laetare, jinak

dne 2 1 msíce Bezna, Wolf z Wesowic a na Daubrawské

hoe, nejwvšší písa králov\-stwí eského, po jeho smrti

newole wznikla o dlení dchodw pi dskách mezi pány

auedníky nejwyššími, totiž panem komorníkem a panem

sudím, a mezi místopísaem a menším písaem desk zem-

ských, ponwadž tito díl nejwyššího písae zemského, kte-

réhož na ten as nebylo, sob osobowati chtli. Ale pan

wláda se panem sudím jim toho užiti, jmwše k tomu

lepší práwo, nedali.

Msíce Decembris dne 8 císa Maximilian do Prahy

k snmu položenému pijeti, a od pán auedníku zem-

ských i jiného panstwa a rytístwa i Pražan, wyjewše

proti JMti, piwítán býti ráil. Pan wláda nemohw do

Prahy k témuž wýjezdu proti JMGé z jistých píin dosta-

iti, pi paních nejwyšších auednících zemských listown

wýmluwna uinil se ; než k snmu neprodlen do Prahy

.pijel, w'>'jew z Tebon w sobotu ped sw. Lucií.

Mikuláš Ruthart z Malešowa, heitman, a Tobiáš Wa-

latka z Klence, purkrab, dali stawti 'Jwr poplužní Dwo-

ec na panstwí Teboském, projednawše s Prokšem tesa-

em o to dílo za 30 kop, a dawše staré stawení boiti

msíce Prosince. Pi nowém lét zaíti mínili stawení

nowé erstwé, chtwše okolo hromnic s ním hotowi býti,

o emž níže. Užíwalo se tehdáž také dworu k ruce pán
Landšteinského a w Opatowicích.

Toho roku Hradecek dodláwán ; šlo na nj nákladu

penžitého za týž rok li 30 kop óO gr. 2 den. Než kdvbv

se mly fry, co se potahy panskými zem na piwezlo,

poítati, i také pidada k tomu pedešlého asu náklad,

mnohem wtší bv se našel.
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D e o L a u s.

Poeal jsem prcpisowati na cisto tyto pamti domu Rosenber-

ského léta ti)lioto 1611 dne 3 Februarii, a dokonal jsem 8 IMartii

ejusdem anni.

^V. Bežan.

Continuatio historiae Domini Domini Wilhelmi Roseabergiaci

ab anno 1570 usque ad finem.

liéta pán 1570.

1570. Pan wládai' pi konci roku pedešlého Krina, ja-

kožto loweka w vvcech hospodáských spráwného a opa-

trného, za regenta wšechnm heitmanm a iiedníkm,

aby se ním ídili, hstem otewenvni pod swau peetí pred-

stawiti ráil, uiniw Krínovvi zwláštní pitom psaní žá-

dostiwé, aby ten auad k sobe pijmaj w nem pilné na

budaucí asy pracowal; což Krin, a s pedestením swé

nedostatenosti, kterak k té práci, nekuli jeden, ale n-
kolik sotwa by jich dostailo, ponéwadž panstwí široká a

nkteí auedníci k nawedení hospodáskému nesnadní jsau,

k sob pi'ijal, a pánu wrn slaužiti slíbil. Datum odpo-

wdi a podwolení Krínowa na Leptai, w sobotu ped
nowým létem 1570.

INaped oznámeno, že Dwoec dwíir k stawení na

panstwí Teboíiském projednán a stawín; wšak w tom, než

dobe co stawti poalo se. Krin tam pijew, to dílo zji-

nail, daw prostrannt'jší dwr a wtší s dobrým uwážením

swým i heitmanowým stawti, tak že s tesaem poznowu

projednáwati muselo se.

Hned z poátku toho roku Mikuláš Ruthart, heitman

Teboský, zaaw pedešlých let, jakož naped oznámeno,

rybník Hradecek dlati, chtw rád to dílo dokonati, když

dobrá sanice byla, an na sán wíce zem než na dvva

wozy se nabíralo, hráz w^elmi piln na saních nawožowati

a dorownáwati i taras dlati dal.

Na druhý rok, složen bvw Ruthart s heitmanstwí,

díla toho tak nechal, ani rybníka nenasadil; nežli .ían

erný z Winoe potom to dílo dodlaw, k lowení a k užitku

piwedl. Welmi asto liedníci na tom panstwí i na jiných

(nebo nekaždý w notu Krínowi trefowati uml) mnili se.
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W auterv \v noci po nedli Oculi hrozná píhoda 1570.

stala se na panstwí Rosenberském, dobywse se lotii do

nilevna w mést Rosentalu, nilvnáe, mlvnákuj manželku

jelio thotná, a dvseky d« zabili; pachole ranili, a to

uteksi prawilo, že ty lotry zná, a prawil na njakélio pe-

kae z Rostálu, jenž byl s nimi w píbuzenstwí; kterýž

w Lisow jat, a do Budjowic dodán, a potom na Krum-

low wyzdwižen. Ten se piznal, jakž jal byl, že to uinil,

že mu nic Hlji není jako té ženy thotn, že tak pkn
prosila, že jí neodpustil, a to prawil, že nebyl nežli sám

druhý s pacholkem. Po zamordowání tch osob, co plat-

njšího, pobrali, a nilevn zapálili, Doptalili jsau se po-

mocníka, nenacházím, nežli tento, jakž na takowého mordíre

píslušelo, konec wzal.

Léta pedepsaného w pátek po božím tle pan wláda

domu Rosenberského od císae JMaxiniiliana jakožto krále

eského, auedník nejwvšších a saudcu zemských wolen

byw za nejwvššího purkrabí Pi"ažského, k auíadu tomu po-

winnost uinil, wšak jakož nahoe oznámeno, s dostateným

opatením, tak aby to nebylo na ujmu priyilegií a ^yýsad pán.

Eteostichon.

Post CorpVs Christl Caesar te LVCe Rosenberg

In Pra^a BVrgraf noMInat atque faCIt.

Item Ger^rda Druidesa yotum k témuž auadu:

Auspiciis obeas Burgrayi munia dextris,

Quae tibi Pragensi Caesar in arce ddit.

Consiliis domini yirlus tua celsa regatur,

Sors tibi sit vitae fausta favente Deo.

Pi saudu purkrabském tehdáž menšího purkrabí ne-

bvlo, než tyto raddy pi témž auadu byli: pan Jan Zdar-

ský, pan Wencelík, pan Sixt z Ottrstoríu, pan Myslík a

Tobiáš Nejedlý z Wvsoké.

^V pátek po sw, Medardu z poruení JMti pána, pana

Wiléma z Rosenberka, nejwyššího pana purkrabí Pražské-

ho, Pawel Zdárský z Kosmaowa, komorník pi dskách

zemských, s jistým inyentáem postaupil obau domu JMli

pán, na hrad Pražském jednoho, a druhého na Hrada-

nech, se wšcmi swrchky, a odwedl Krištofowi Rottmber-

kowi, hospodáowi JMti pán.
W. Brezaii. 12



178

1570. Toho íjasu kterak císa Maximilian o dobré králow-

stwí tohoto w nepítomnosti swó w zemi starali se ráil,

znáti dáwá Jist JMti, ktervž poslati ráil panu wládai

w tato slowa:

Maximilian oc.

Wysoce urozený werny náš milý ; Jaké psaní wám
spolené, kteíž jste za spráwce a raddy nake na hrade

Pražském od nás na místé našem zízeni, iníme, tomu
z téhož psaní wvrozumíš. Ponéwadž toho poteba jest,

aby ty osobau sv\au na hrade Pražském pro wéci naše

i jiné každého asu pípadité, na kterých nám nemálo zá-

leží, pítomen bvl; a protož tobé porauíme, milostiwe

žádajíc, abv osobau twau, což nejwíce mžeš, na hrade

Pražském pítomný býwal, a takowé wšelijaké wéci wvi-

zowati pomáhal, a pokudžby kdv jaká poteba toho uka-

zowala, že by nám o em wédéti potebí bylo, tehdv

wedlé jiných o tom nám oznamowal, a dalšího oznámení

oekáwal, jakž pak té nepochybné milostiwe nadje k tobé

býti ráíme, že pi técli pi wšech wécech pilnau bedli-

wostí swau nic sjíti nedáš : a mv tob to milostiwe wzpo-

mínati a nahražowati ráíme. Dán w mésté našem a íš-

ském Spevru w pátek ped sw. Janem ktitelem božím 1.

elc. 70 a králowstwí našich ímského osmého, uherského

sedmého a eského dwadcátého druhého.

I\a to psaní mezi jinými slowy toto pan wláda JMKé
za odpowéd dal.

I nejmilostiwjší císai! Ponéwadž jsem na milostiwú

wli WCMti, jakožto pána swého nejmilostiwéjšího, tu práci

wedlé jiných o-ob (a dosti k lomu nestatený) k sobe

pijal; jisté na jiném nejsem, než potud, pokudž mi pán

bh zdrawí i také rozumu popíti ráí, we wšem tom,

cožby k dobrému a prospšnému WMti a tomuto králow-

stwí bvlo, podlé swé nejwvšší možnosti pracowati, a i to

obmýšlím, co bvch nejastéji jedné mohl, abych na hrade

Pražském býwal; wšak že na tento as doma jsem, to

s wédomím a milostiwau wolí WCMti se dje, tak jakž

nepochybuji, z jakých píin a znamenité dležitých poteb

swých domw jsem odjeli musel; také do sw. Barloloméje

abych swé wci doma sob spsobiti a zíditi mohl, milo-
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stiwé dowolení a odpuštni jsem sobe od WMti zjednal; to 1070.

\\'í>e w svvé milostiwé pamti jmíti a držeti ráíte. A pro-

lož ješt, abv to snad jina pi WCMti wvkládáno nebylo,

widlo mi se to ku pamti WCMti priwésti, a na tom ko-

nen jsem se ustanowil, budeli w tom wle pána boha

wšemobaucího, pi asu s\v. Bartolomje na hrad Pražský

pijeti, a tu, pokudž ncjwÝše možné, nejdéle pobvti, a we-

dlé jiiivch wci W(/Mti wviizowati, a tak jakž milostiwvm

psaním WCMt o tom poraueti ráíte, se zachonati oc.

Umíew roku pedepsaného pan Jan z Lobkowic, nej-

wvšší purkrab Pražsky , arcikníže Ferdinand bvw poru-

níkem sirotk nebožtíka Ladislawa neb Lacka ze Štern-

berka , spolu s týmž nebožlíkem panem purkrabím nej-

wysším pana wládae týž arcikníže listown dožádati se

ráil, aby týchž sirotk na míst nebožtíka se ujal, a je

sob poruena jml ; což pán bez odpírání k sob pijal,

a tch sirotk dobré opatrowal.

Pi asu sw. Matauše paní Ewa z Piosenberka s sy-

nákem swým Janauikem ráila obyt jmíti na Bechyni pi
panu Petrowi Wokowi, panu bratru swém.

Dwr klášterský u Tebon Tobiášowi Walatkowi

z Klence, purkrabímu Teboskému, k opatrowání od pana

wládae oznámením Krínowym poruen, a lak od klá-

štera jako jiní gruntowé odtržen.

Rána morowá místem na panstwí Krumlowském pro-

skakowala, i na Libjickém okolo památky wšech s\yatvch.

Téhož asu od.JMKé takowý mandát wyšel

:

Maximilian druhý z boží milosti oc.

Wysoce urozeným, urozeným, stateným, slonutným,

opatrným pánm, rytím, \yládvkám a mstm i jiným

wšem obywatelm a poddaným našim ze wšech sta\v kraje

Bechynského, ^yrným milým, milost naši císaskú a wšcckno

dobré wzkazujem. AVrní milí! Zpráwu toho jistu jmíti

ráíme, kterakby mnohé osoby z wyšších i nižších staw,

kteíž statky pozemské a lidi poddané jiných mst a m-
steek w králowstvví našem eském wšelijakého obilí i ji-

nvch wcí potrawních na trhy swobodn newozili, zapo-

wdíti mli, skrze což že se nemalá drahota ^y témž krá-

lowstwí netoliko zaíná, nýbrž ješt wtší, nebyloliby toho

12*
'
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i^70. asn petrženo ^ na stížnost mnohých, zwlášt pak chu-

dých Hdí jest oekáwati : kdež nechtíc mv, ahv takowé

zápowdi proti dobrému ádu a jistVm poruením a man-

dátm našim císaským, pedešle nejednau, též také roku

pominulélio 69ho s strany toho wyšlým, prchod swj jmíti,

a skrze to jaká další drahota a zádawy powslati mely; nic

méné obmýšlejíc také pi tom, aby te pi, dáli pán bh,
šastném a brzkém píjezdu našem na hrad Pražský, kdež

netoliko stawowé jmenowaného králowstwi eského ale i

jiné mnohé osoby z jiných zemí píjezdy swými býwati a

se sjíždti budau , dostatek obilí i jiných wcí potrawních

w mstech Pražských býti mohl; prolož wám wšem i je-

dnomu každému, zwlášt pak tm, kteíž tak poddaným

swým na trhy swobodn woziti zbraujete, a tudy dotenu
drahotu psobíte, poraueti a pikazowati ráíme, abyste

ihned, jakž wás tento list náš císaský dojde, takowé zá-

powdi swé wyzdwihli, jich wíce neinili, a toho dražení

obilí i jiných wcí pestanauce, to pi nadepsaných pod-

daných swých i jiných lidech, wrchnost nad nimi jídají-

cích, wšelijak dostaten naídili a opatili, aby jakž od

starodáwna býwalo, na trhy swobodn do mst a mste-

ek w témž králowstwi eském, zwlášt pak mst Praž-

ských, odewšad již psaná obilí a wšelijaké potrawní wci
wezti, a w hojnosti, pokudž nejwíc možné, dodáwati;

nebo jestli žehy se toho nestalo, a kdo z wás pes toto

jisté poruení naše císaské takowých nenáležitých a prwé

nebýwalých zápowdí nepestal, již bychom na to pomy-

sliti musiti , kterak bychom takowé nenáležité pedsewzetí

tomu každému zastawiti moci ráili. A wšak o Wás wšech

i jednom každém zwlášt, jmajíc opt toto napomenutí od nás

sob uinné, že se w tom tak poslušn a poddan zacho-

wáte a chowati budete, pochybowati neráíme. Dán w mst
našem íšském Speyru w pátek po sw. Ondeji léta 70.

Wetwrtek po sw. Lucii páni místodržící králowstwi e-

ského na hrad Pražském w píin opatení lidu wáleného

w králowstwi uherském pana wládae i jiné raddy králowské

na hrad Pražský k sted po nowém lét nejprw píští

obeslali, aby toho dne radu drželi.

Novviny o wánocích tyto do ech pišly: že dwa sy-
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„owé J.MCÓ, Uudoir a Amos,, do íicnberkn 2. dne me- ."o.

sice Prasince pijeti ráili, to jest we twr.ek den sw. To-

„,áše o „ešporách. a zase že z Nornberka wyjel, 26 dne

téhoi msice. to jest „a den sw. Štpána, ku Pra.e cestu

ped sebe wzawše.
, , ., , tvt

JMCá slau nost wánoní w mst Dmklšp.hlu za ísorn-

berkem okolo 10 neb 11 mil držeti, a odtud k ^^ornberku

cestu, pak do ech ped sebe wzíti po hodech raci.

Horv Budjowské neb Rudolowa msta na slubie
_

užitek dobrv wydáwaly; na ktervehž nkteré kukusy pan

wláda pawowaw, toho roku z kwartalu jednoho na ku.e

ausbavtu po 10 kopách miš. bráti rácil, ndiw horní w.a

tehdáž JMti pánu Jiík Sweracký z Nydraw; nez perkmi-

strem tehdáž bvl Hans MiiUer.

Toho asu w Teboni brána do wmtiniho zámku

k stran poledni aneb k Swinum dlána i podlé s tmi sta-

wením a pokoji skrze mistra Antonina Wlacha; nez po-

tom kni k wvehodu stok no. v od .IMti pana Petra VY oka,

iakož pri historii JMti oznámí se, pipojen. Toho roku

také krow na wzi kostelní nowy udlán a plechem pr.

krywán; item krow postawen a piikrvt nad sw. Alzbetau.

Dworowé poplužní na panstwí Krumlowskem tehdaz

bvlv- Dwr Nowv Krumlowský, dwur Kwílku jinak Starý,

dívr Plawnicky," dwur Malotín, dwr Borownicky, dwur

Kuklweit.
. 1 r r*.

Podlé snmowního snesení tridcátý peníz krali w L^e-

chách spsobem španlským wybírán , a nemalá nesnad-

nost to nowé naízení písam, newdwše se w tom kte-

rak chowati, pineslo.

liéta páai 15T1.

We ctwrtek po památce nowého léta synowé JMCé i57i.

krále Maximillana, arciknížata RudoH a Arnošt ,
náhrad

Pražský pijeli. LežeU pes noc w Bei aun. Za mmi také

brzo JMCá z Prahv po nkterém dm pijel.

3 Januarii Joachim, markrab a kurtiiršt branden-

burský, žiwot dokonal ráno mezi 4 a b liodinau. Zane-

chal po sob svna, ddice statku i dstojenstwi kuríurst-
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1571. ského, kníže Jana Jiíího, kterýž o smrti pana otce swého

žalostn a tužebn panu wládaii Rosenberskému, jakožto

panu šwagru swému , listown oznámil ; nežli pani man-

želka nebožtíka kurfiiršta, knžna Hedwika, rozená z kmene

králowského z Polska, ješt žiwa byla; ale pan strýc teh-

dejšího mladého a nebožtíka kurfiiršta bratr, markrab
Jan z Brandenburku, 13 Januarii w Lusteinu ráno mezi 5

a 6 hodinau z tohoto swta odebral se.

4 Januarii w 9 hodin ráno strhl se weliký wítr , tak

že na panstwí iNowohradském z piwowáru Benešowského a

z spilky weškercn krow dol swrhl, za heitmanstwí Jana

erného z Winoe.
Nakazující nemoce tehdáž w Praze proskakowaly,

proež za príinau legata španlského takowé psaní císa

Maxiniilian panu wládaowi odeslati ráil

:

Maximilian.

Wysoce urozený wrný náš milý! Wdti milosliw

dáwáme, že jest hrabti de Monte Aculo, Jeho Lásky krále

hispánského, pána, pana strýce, syna našeho milého, poslu

pi dvvoe našem císaském, jeden služebník jeho na pe-

techii umel; i aby též hrab za nkterý den powlí a

obydlí swé zmniti mohl , ráili jsme se w domu tv/ém,

k nejwyššímu purkrabstwí Pražskému náležícím, tch po-

kojw, kdež auad není, zmocniti, a tch dotenému hra-

bti postaupiti poruiti. A ponwadž to nebude na dlauze,

jsme té miiostiwé nadje k tob, že to také proti tob ne-

bude. Dán na hrad našem Pražském w sobotu dne sw.

Matje 1. oc. 70.

Wratislaw a Bernstain,

S. R. Boemiae Cancellarius.

Purkmistr a konšelé msta Tebon, projednawše

dílo s mistrem Merklem tesaem, dali dlati hranici tr-

nácti loket z wýše w wži kostelní pro šest zwon, do

170 kop od díla mu dawše.

We twrtek po nedli Cantate Petr Hostakowský

z Arklebic í na míst paní Alžbty z Pcclinowce, manželky

swé, wysoce urozenému pánu, panu VVilémowi z Rosen-

berka, wládai domu Rosenbcrského, prodali w^es Nmeck
Záhoí s dworcm poplužním, wes Stítež i tolikéž krmu
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WC wsi Muticích, za pljcdeuácta sta kop gr. eských. Jedna- í'^7í.

tele toho trhu byU pan Jaroslaw Smirický z Smiic a na

Kostelci, .Tiik Mošaur z ^^ aldowa a na Dobiejowicích.

Ten trh do dcsk wložeu. A ponwadž druhá dcera ne-

božtíka Peclinowského, panna Lidniila, na tVchž gruntech

díl a sprawedliwost nemenší jmela, pro oištní toho wšeho

statku i jí pan wládar za její ddictwí tudíž, 2200 kop m.

sprawiti ráil. Actum smlauwy w autery po sw. Trojici.

Prostedkowé smlauwající byli mezi stranami pan Fridrich

Mian z Klinšteina a z Roztok a na Kornhauzu a Bohuslaw

Ojí z Oedlic.

W pátek po sw. 3Iarku pán ráil z Tebon upiímo

jeti do Prahy; a tehdáž pán ráil w Praze bVli až do

twrtku po sw. Ondiejowi; kteréhož dne zase k domowí
cestu z Prahv ped sebe wzíti ráil.

Udlána bywši nowá brána prostá u Tebon w tu

stranu ke wsi Bilicm, Qne ta, která nvní stojí, o níž pi
historii JMti pana Petra "NVoka z Rosenberka oznámeno

bude), i ponwadž tu bahna bvla, abv se k ní jezditi

mohlo, též nowý most skrze Prokše tesae dlán, a ped-
mstí Swinenské, ponwadž Krin i-ybník mínil nad m-
stem udlati, k té stran pestawowáno. Cemprechar,

tesa Krumlowsky, 2ó dworu pi jedné stran a jednu sto-

dolu na Swienském pedmstí za 200 kop m. zboiti, a

na jiném míst postawiti ml, než ješt na druhé stran

ode dwora špitálského zstalo osm dom; o tv obzwlášt

potom smluweno.

VV té píin b\lli Krin dobry- hospodá a politický

lowk, že takowé msto a pewnost snížil, rozumnému
lowku k saudu podáwá se. Krin k tomu dílu má do-

brého towaryše erného, abv erné, co se lidem škození

dotýkalo, dlati trefil.

W sobotu ped sw. Filipem Jakubem okolo nešporCi

wes Plawo, náležející k klášteru Wvšebrodskému, wšecka

wyhoela , kterýchž bylo osedlých patnácte dobe ustawe-

ných dworu, a žádný nezstal; s obau stran wšickni po-

hoaly až k mostu, toliko 3 stodoly zstaly. Jedna sedlka

su-owátku waiwši zapálila w komín , a od toho wšecko

shoelo welmi rvchle.
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1571. Jan erný z Winoe dosazen bvw z rozkázání pana

wládaíe za lieitmana na Teboni pi swatém Jiii , o ho-

spodáistwí znáti dáwal panu wládaiowi listowne, že jedno

u Wranína les meyliti, planiti, reyti, dlati a nemálo zem
k sob piprawiti dal, a že tu netoliko dwr užitený,

kteréhož pole s Dwoeckými by se stýkala, ale i owcín

býti mže, s tím doložením, kdyby ped dwma léty na

Teboni byl, že mohla ta wes Dwoec zstati pedse.

Druhé že pi hodu Kristowa wstaupení na nebe rvbnikái

grunty wybírali a wyseypali dle hráze pro rybník Newdk,
kterýž potom Swtem nazwán, nad mstem Teboní na

té stran k Walm, a piln hráz dlali, ješto na nkte-

rých místech wdy (sic— wždy) se jim propadala; kterýžto

rybník Krcín wymil, a hráze o loket, aby Cirkwiný
rybník do nho pojíti mohl, powýšiti dal.

Byl weliký nedostatek obilí a hlad toho roku w ty-

rolské zemi, i w Cechách žito po 3 kopách m. místem i

drážeji bylo.

W pátek po s\v. Jakubu pan wláda milost ráil pro-

kázati Mikulásowi starému kancléowi Rosenberskému, ne-

bywši mu od 10 let strawa z zámku dáwána, že zase wy-

žiwcní swé nahoe jml. Jinde o nm nacházím, že oslepl

a welmi se bídn jml, zwlást za regentstwí Petra Dau-

dlebského; než ruka jeho znáti dáwá, že žiw jsa ješt

toho asu zase k zraku, ponwadž 'psáti mohl, pišel.

Bywši snm držán na hrad Pražském toho roku

w pondlí po swátosti, mezi jinými artikuli i hory Gut-

tenské aby opateny byly, usneseno. K kteréžto komissí

pan wláda pedn s jinými auednikv, saudci a pánv wo-

len byl. Jnili sob od JMCé k ní, aby do Hory se sjeli,

den, toližto w autery- po s\v. liljí, jmenowaný. Ale pro-

dlaužilo se tím z jakýchkoli píin; nebo w nedli po swa-

tém Simoniši Judowi teprw pan wláda ráil do Hory pi-

jeti. Bvl tehdáž na Horách Guttnách hofmistr Ludwík

Karel z Rasné. Mezitím wolil a naídil za místodržícího

pi auadu swém purkrabském za menšího purkrabí pana

Cenka IMiana z Klinšteina , nejwyššího pana komorníka,

dožádawse, aby na ten auiad wydána mu byla podlé zízení

zemského písaha, u pítomnosti pán radd králowských
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ho dosadil. To se wvkonalo a powinnost mu wvdána ibn.

w stedu po wsech swatycli.

AV stedu po sw. Jilji arcikníže Ferdinand na Bystici

pijew, tu nocleliowati ráil. We twrtek bvl na Hradci

Jindichowe u snídan.

We stedu po narození pannv IMarie J.Mt pan Wilém

z Rosenberka na ÍNezaiow bvl, a tam pana bratra swého

z Bechyn, aby spolu se shledati mohli, obeslati ráil.

Pi asu sw. Ilawla morowé powtí na Krumlow
rozmáhati se poínalo, bvw tam tchdáž heitmanem Krištoí

Srbický z Zalezl, pochowáwawše za den i do jedenácti

osob. Ten trwal pedse i msíce Prasince; ani zima ho

petrhnauti nemohla.

W autery nazejtí památky sw. Alžbty z poruení

JMti pana wládae dwur Malotín k užíwáaí postaupen Wá-
clawowi Albinowi, kancléi, do žiwota jeho samého, s ji-

stým inventáem, podlé kteréhož, aby starý umel, synowé

zase mli pánu dworu postaupiti.

W nedli po swaté Lucii okolo desíti hodin na pl
orloje písa piwowáru Sworcbachského, nco s runicí za-

cházew, se zastelil. Prawili sládci, že na ten den w pon-

dlí ráno šel do lesa s runicí a potom zase brzo pisel.

Oni lehdáž waili, až udeení z runice uslyšeli; tu wšedše

do swtnice, jej, že již umíral, a runici proti nmu obrá-

cenu na stole našli.

liéta pán 1573.

3 Februarii JMCá Maximilian IT, uslyšew, žeby kkur- í^'*-

fíirstowi saskému Augustowi jiní dwa kuríiirštowé , Fri-

drich falckrab a Jan .Jií markrab na masopust sjeti se

mli, pana Wiléma z Rosenberka s listy wícími k jednomu

každému zwláit, a pokudžby pospolu byli, i spoleným

psaním sjistau instrukcí, že w píin wcí welikých swaté

íše a obhajowání jí ped auklady, spuntowáním a li^^au

kesanu i také pohanských nepátel a Turkem jednati

má, wvprawiti ráili.

18 Februarii pan wláda do Drážan pijew, wlídn

pijat jako legat císaský a wzácný host, kommissí swú
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\v tajnosti pi kurfiirstowi wyídil; než jiných kuriitiitu tu

nenalezl, proež z Drážan do Berlína obrátil se, a tu též

takowé poselstwí konal, pijew tam.

2" Februarii na tom zawiíno, aby snní vv íši deter-

minowán byl.

6 Februarii, jinak w stedu po památce panny IMarie

oišowání aneb liromnic, z rozkazu pana wládae Wáclaw
Albin, kanclé, a Krištof Srbický z Zalezl, purkrab na Kru-

mlow, poznamenawše swrcliky po nebožtíkowi Petrowi

Iwanowi z Trojan, postaupili jich paní Engelburk Hebe-
náowé z Trojan oc. manželce pana Jana Hebenáe.

10 Aprilis, jinak \\e twrtek po welikonoci, wedli

z Prahy 64 wézné na galee ; i tu nkde pod Slowanv na

Nowém Mésté u Pražského špitálu sebrala se njaká chasa,

a odali ty padauchv wšeckv Wlachiím, a z etzu wy-

llaukli, a nco tch Wlach zmordowali. A pedních

wdcLi jejich bylo nco na koím; ti ujeli pedce pes
Wyšehrad až tam nkde za Kr. 1 honili je, a když se

jich mli dohoniti, skákali z koího dol a do lesa zulí-

kalij a na koím do nkolika set hotowých penz mwše,
jim od té lotrowiny Pažské pobráno. Pedešle také nko-
likrát se piházelo, že kdvž takowé zloince wen z zem
wésti na galee chtli, že se zdobV wali. Již nvní od toho

asu, co komu práwo nalezne, nad nimi poprawuje se.

Šla e, že plawec Tista, poddaný pana Petra Woka z Ro-

senberka, pítomen býti ml; za tau píinau ku pánu

k dosazení ho od JMCé radd a místodržících králowstwí

eského dopisowáno toho i následujícího roku; wšak ne-

nacházím, aby dosazen byl.

23 Aprilis, jinak w stedu den sw. Jií, Mikulášem

Humpolcem z Tuchoraze smlauwa uinna mezi panem

wládaem a Jetichem Slalinskvm, že za služebníka a raddu

do kanceláe Krumlowské pijat, i také aby pi potech

písaskych sedáwal a we wšech náležitých prácech dal se

potebowati. Za to pán mu ložument swobodný a k tomu

60 kop ron k wychowání na, na pacholka a pachole

a ti kon na zámku, a pro manželku a eládku její 10 str.

žita, 1 kopu slepic a 2 dbcry kapru a štik darouali se pod-

woliti ráil, i cedulemi stwrditi.
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Panstwí Haudnické jakau pííležitoslí pan Wiléiu z llo- iá7«.

senberka dosáhnauti ráil, králowské psaní nawrluije.

Wysoce urozenému Wilémowi z Rosenberka.

Maximilian z boží milosli oc.

Wvsoce urozený wrny náš niily. Uwedl jest nám
w známost oswícenv Janus Constantin, kníže Ostrožské,

dwoenín náš werny milý, že jest se tebe predešlébo asu
dožádal, aby panstwí Raudnické i s auíedníkem w spráwu

i ochranu swú wzal , nás k tob za toto pipsání naše,

abv takowá žádost jeho tím spíše prchod svvj jniíti

mohla, prose. I akoltw o tob milostiw pochybowati

neráíme, že se w tom k nadepsanému knížeti bez toho

jak ukázati wíš, wšak ncmohaucc takowé prosby jeho osly-

šeti, k tob se milostiw pimlauwati ráíme, aby též pan-

stwí Raudnické w spráwu a w ochranu swú i s doteným
auedníkem wzal; a kd\by se w em bu on kníže

sám neb nadepsaný auedník k tob utekl, w tom jeho

radau a pomocí swau neopauštl. Na tom nám obzwláštní

wdnost ukážeš a milostiwú wli naši císaská naplníš.

Dán w Ebrštorf w pátek po swatém Stanislawu léta pán
72, a králowstwi našich ímského 10, uherského 9, a e-

ského 24.

24 jMaji, jinak w sobotu po sw. Duchu, pan wláda,

byw u Wídni pedtím nkterý as nemocenj na Teboíi

pijeti, a tu sob, ješt nejsa acky zdráw, wyhowti a od-

poinauti po té jízd ráil, nejew do Prahy k saudu zem-

skému letninému.

25 Julii, t. j. w pátek den sw. Jakuba apoštola pán,

pan wláda ráil z Tebon k Wídni s tží na obeslání

císaské wvjeti skr^e Hradec, Stanowice, a w sobotu wnoci

po sw. Jakubu byl w Trnawce nad Dyjí, a tu pána opt
pošta došla, abv píjezdem swým do Wídn neprodléwal,

oznamujíc JMCá, že w- legací do Polska s jinými z krá-

lowstwi eského w^^prawen býti má. Proež k té jízd

i hned hotowil se, a penz co nejwíce shledáwati po pan-

stwích poruiti ráil. Do Wídn pijew na též pošt w ne-

dli po sw. Jakubu, w pondlí den sw. Dominika zase

k Teboni obrátil se.
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157t. Jízda <1'J Polska.

31 Julii, jinak we twrtek po sw. Mart, strojiw se

pan wládaí' do Polska , \v koniinissí JMGé se panem
Wratislawem z Pernšteina, nejwvšiíni kancléi-eni králowstwí

eského, k té jízd zjednáno w Praze 12 koí skrze Joa-

chima Metvclia, maršálka pán.
Augusta msíce brzo z poátku pan wládar se panem

kancléem králowstwí eského strojili se do králowstwí

polského.

15 Augusti pan wládar ráil zase na Teboni býti,

a odtud do králowstwí polského s koími Pražskými se

wyprawowati. Wzal s scbau k jídlu a ku pití stíbro swé,

jistým osobám je poruiw; item knze Wáclawa, faráe

Borowanského, kterVž s sebau wzal ornát, kalich, swícnv

a což potebí; a tak pán wvjel w nedli po nanebewzetí

panny Marie do Hradce. Jeli s JMtí pánem Jiík Mošaur

z Waldowa, Jan Buzický, Jan Netolický, jenž w Polšt

k milosti pišel (kání ml pro mord lokaje pán Wchyn-
ského, byl w Polšt powdom), Oldi-ich Castolo, pan Kun-

rád z Lichtnšteina, Krištof z Graíenšteina, Radslaw Wchvn-

ský, Woldíich Hodjowsky, Krištof mladší z Leskowce,

Jan Nekeš, pan Henrich Reiss z Plawna, pan Jan a pan

Hašek (?) z Waldšteina, pan Jan z Kosti, Zdenk Kawka, Še-

bestian z Leskowce, p. Meinhart z Hradce, p. Mikuláš z í-
an, p. Fridrich Mian, Petr Dlažimsky z Wesowic, Jan

Bližiwskýj Petr Baubinský, Jan Czetlicz, Dietleb Koc, Jan-

kowský, Jakub Mazancowský , Jan Sudek, Wáclaw Stráž-

ský, Petr Turnowský, Jan z \A'í'esowic Podsedický, Mathes

Stole, iMikuláš Rešowský, Jošt Koenský, Petr Koenský,

mundšenk JMti pán, Ferdinand Renšperger, Henrich Sla-

tanír, Krištof Budowec, Burian Wrchotický, Bohuslaw Ma-

lowec, Petr Baubinský, Jan Bei-kowský, Krištof Hvsrle,

Poepický , Kobylinský, Kekule, Adam Hran, Jan Sudek,

Jiík Torbart (tam umel), Jan Bekowsky, Jankowsky

(tam umel, epitaphium mu položeno), Metych, maršálek,

Jan Albin, komorník, Martin Gerstman, doktor, Bohuslaw

Ojí z Oedlic, hofmistr, Adam Záhorka, dwoenín, knz
AVáclaw Baworowský, kaplan JMti pán, Henrich Šemberk

a Bíd, pacholata, Pawel Helm sekretá, a t^ž peníze wydá-
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wal, p. Mikuláš Beysowec kuclmiislr, Toniiiíi lutnnislr, tóit.

Jan Hradecký, Gregor truba. Mátl a Wolf, maštalín

JMti pán.
P. iMikulás Kozelka dostal se na Krunilow wc žni.

Zamyslil, abv do stohu obilí skládáno bylo; než pro prskv

newelmi se jim to stohowání dailo, aniž trefuje se to

do pudlesi ; nebo moliau se stodoly snadno prostranné

wzdélati, a obilí tak walné není jako w krajích, abv na-

plníce stodoly musili do stoli dáwati.

23 Septembris, jinak w auterý po sw. Matauši, we

4 liodiny na noc umela w Beraun Anna Mostníkowá

z Malesowa, dcera Mikuláše Rutharta, nkdy heitmana

Teboského.
25 Sept. w mést Prešpurce korunowání JMti arci-

knížete Uudolfa na králowstwí uherské s náležitými cere-

moniemi wedlé starobylého spsobu a obyeje slawn,

akoli s mokrým poasím, wykonáno.

27 Sept. honní k kraužku, a nazejtí w nedli

turnaj w Pešti. iXaposledy

31 Sept. frajturnaj a polom šturmowání k mstu,
kteréž obzwláštn k tomu z prken dosti nákladn wysta-

weno, jist pkn držáno bylo. Pi turnaji pším JMt ar-

cikníže Arnošt pední dahk, a to že jest w foli deset spisu

neb dewcí pkn a ozdobn jedno po druhém zlámal,

obdržeti ráil. A tak s pomocí boží jest wšeckno pkn
a dobe wykonáno, a obeslané osoby z králowstwí eského
a zemí k nmu píslušejících s milostiwým odpuštním
JMCé z Prešpurku k domowí odjeli, byw toho asu pan

wláda Rosenberský w Polšt.

Tehdáž w Cechách na mnoha místech, zwlášt pak

w kraji Plzeském ím dál wždy wice na morní bolesti míti

poínali, též také w Slezsku i na nkterých místech wMoraw.
We twrtek po sw. Bartolomji pan wláda ráil již

w Krakow býti. Odtud jeto do Knžína, Sandome,
Zawichostu, do wsi Babinku, Daubrawice, potom do wsi

Dembu. W pátek po sw. Diwiši pewezcní pes Wislu

u Waršawy. W pondlí po sw. Diwiši wc wsi Dkanow
byli, w sobotu po obtowání panny Marie dostali se po-

slowé ešti do Waršawy; pak pewezli se w nedli pes
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1572. Wislu, a ke wsi Praze jeli; w pondlí den sw, Chrvsogona

w Wilkách. W stedu po sw. Katein na !\Iatjowicích.

W pondlí po sw. Ondeji w Auandow bvli^ nedaleko

od Lublína; to místo mu ukázáno od pán staw krá-

lowstwí polského, aby tu pes zimu swj obvt jmíti ráil.

Kde dále druhého roku páni legati w králowstwí polském

putowali, pi následujícím létu oznámeno bude.

Po smrti krále polského Sigmunda Augusta slawowé

králonstwí téhož, duchowní i swtští, listem swým znáti

dali wbec, že 2 i Augusti w Knžín, kde tlo mrtwé krále

leželo, se sjewše, snesli 1. o den wolení nowého pána a

krále, determinowawše jej 13 Octobris, i o místo mezi Lu-

blinem a wsí Bysticí míle (sic) od Lublína; 2. než partiku-

lární snmowé toliko we wšech wejwodstwich pedjíti dne

14 Septembris mli; 3. žádost Lituanii, abv pi auadech
maršalstwí i jiných zustaweni byli, i místa swá na snmích
i zem swé meze wykázané míti mohli, k uwažowání po-

dána; 4. mor ponwadž w Polšt a w Knžín proskako-

wal, kdež tlo mrtwé králowské s dworem pozstáwalo,

aby odtud do Tikotina peneseno i s dworem bylo, a tu

do dalšího asu leželo: 5. Anna, sestra nebožtíka krále,

poslední z rodu Jagellowského, aby jakž na její d-
stojnost a staw písluší, opatena byla ; 6. dworu králow-

skému že službu zadržalú podlé register, kdvž se jinak

hnauti nechtl, že z penz králowskych, jenž w truhlách

pi tlu mrtwém ležely, zaplatiti poruili ; 7. poslowé cizo-

zemci aby z zem odjeli, proto, aby beze wší pekážky
krále zwolili mohli; 8. raddy zemské a rytístwo lidem

wáleným pomezí slezské a uherské opatiwše i w Litw,

že dobe a chwalitebn uinili, obec že jim za náklad pi-

powídá, i zem ruské žoldném služba spolu zjišuje se;

9. kníže Slucký skrz posly jednaw o místo mezi pány

Polány, tomu odepíno ; 10. Polané wolili jisté osobv k se-

psání artikulu a poteb zemských, cožby k obecnému do-

brému prospšného bylo, aby je na snmu budaucím ped-
nesli; 11. w píin mince odloženo k budaucímu píle-

žejícinm asu; 12. Poláci o smrti krále swého netoliko

kesanským potentátm ale i Turku znáti dali, s dolože-

ním, že pímí ostihati chtjí : itcm k Mozkwowi i k Ta-
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lariim poslali; 13. naposledy walaskéimi wejwodowi, co i57?.

žádal pri korun polské, že se odpow dá z plného

snmu neb kola, a co dobrého uinil w príriii zdržení

100 tisíc Turkii, Taláru i jinoch pohan, že to wdéné
pijímajíce, jemu dkují ; 14. privilegia wztahující se na

králowslwí kdobv jnil, abv s sebau na snm piinesl.

Když rok naped psaný aneb snm 13 Octobris ml
držán býti, pan wládar snažn a upímné peowaw, kom-

missí swé zadosti uiniti, niehož nepominuw, w cemby

domu rakauskému ku poctiwosti a k zwýsení býti mohl,

na tyž sjezd odeslal k stawm polským takowý list :

Wysoce dstojná knížata a páni urození a mnoho-

mocní- páni, páni wejwodowé a raddy koruny polské,

páni a pátelé naši zwlást laskawí. Zdrawí a pitom ji-

ného wšeho dobrého od pána boha pejem WMti wérn
rádi. Pitom WMli oznamujeme, že urozené pánv, pánv,

pana Jana z AValdšteina , císae ímského JMti raddu a

heitmana Menšího msta Pražského, a pana Šebestiána

Redera z Rederu, JMGé truksasa, urozené a statené ry-

tíe pana Bohuslawa Malowce zMalo\vic na Títni, JMGé
raddu , a pana Petra Baubinského a na Dubu oc, k WMti
wyprawujeme, a jim jsme poruili, abv s ^\Mtmi o nkteré

dležité poteby promluwení jmli. A protož WMti za to

pátelsky žádáme, což tak koliw nadepsaní w\ slaní naši

s WMtmi jménem naším mluwiti budau, že jim toho ja-

kožto osobám našim wlastním witi, a k nám se wté pí-

in pátelskv ukážíc, pedepsané pány poslv naše k nám
zase s odpowdí pátelskau wvprawiti ráíte. JMCá pán

náš nejmilostivjší takowú powolnost WMti milostí císa-

skau wzpomínati a nahražowati ráí, a my se toho WMtem
dobrým pátelstwím odplacowati i odsluhowati rádi chceme.

S tím se oc. Dán w poli nad Waršawau podlé Wisly

w stedu po sw. Františku 1. 1572.

Poláci zchytrale swé wci wedli, a a determinowali

snm k Lublinu, wšak nicmén 9 Octobris sjezd skrze ar-

cibiskupa na poli ^^'arša\vském mezi Waršawau a Walalugau

(?Wolau) na wznešcní radd a pán Wtšího Polska položen

iwykonán; a kdež nahoe znáti dali, že Turku o smrti krále

w známost uwedli, radji k nmu poselstwí odeslali , rádi-
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1578. wse se, koho by mli za krále wzíti; a tak nikdy k domu
rakauskému srdce nejmeli. Pii posledním snmu u Ktik-

sky (?j
páni Polané snesli se, aby po \yej\vodslv\ích sjezd držeti

mohli, a k \yolení krále z každého wejwodstwí osoby mezi

sebau wybrali. O snému se snesli, aby držán byl w War-

šaw na tri krále nejprw písti , tu že wšem poslm au-

diencí dáti chtí, a zase na pomezí je p^o^yoditi, aby woln
krále \yoliti mohli.

Pan Jií"ík Mošaur, byvv se pánem w Polšté, potom pak

naped domw odjew s nemocnými, jak se mu wedlo,

poznamenal o tom w listu swém ku panu Wilémowi takto:

Oznamuji WMli, že jsme s lemi nemocnými welmi težkau

jízdu jmli, že jsau nás nikdy dobro\volné do hospod pi-

jímati nechtli , ani nám potra\y a obrokw prodáwati,

než což jsme se mocí do chalup jejich wtlacili, i k brá-

nní se postawiti museli. Zádn lítosti nad námi ne-

jmeli, wšecky \vci dwojnásobn zaplatiti jsme musili. Pan

Reis ten nám umel asi 12 mil od Warsawy; toho jsme

s welikau prací \v jakéms msteku biskupském, jenž slowe

Bla, ^v kostele pochowali. A kdyby nebylo list od pana

biskupa, které jsme s sebau jmli, byli by nás s nimi wy-

hnali. Jansc Albrechta z Wejslawic, ujce swého , toho

jsme také proto w kostele asi tidceti mil od Warsawy

pocho\yali. Datum listu na Dobejowicích w pondlí po

s\y. Ondeji 1. 1572.

Ješt widí mi se tuto žiwot položiti Jakuba Krina,

tak jakž jej sám sepsal, nic neopra\yuje, až do tohoto

léta lo'2; jenž se zaíná takto:

Ziivct Jakuba Krina z Jelcan, purkrabí Krnmlowského.

A nejprwé o rodiích jeho se oznamuje;

Neb každý, kdož je z prawého srdce miluje.

Ctí, a astú o nich zmínku jmíwá.

Ten proto weliké štstí na swt jmíwá.

Jiik Krin z Jelan otec jeho wlastní byl jest.

Kterémuž až do swé smrti iníwal welikú est,

A matka jeho Kateina z Olbramowic byla,

A ta jest jej na tento bídný swt porodila

W poledne w nedli ped pamáikau welikého Jakuba

swatého.
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Léta pán tisícího pti stého tíidcátého pátého.

A jakž jest dochowán byl k wku rozumnému.

Hned jest dán od rodiw k umní swobodnému,

A w tom trwal mnohé asy,

Opowrhsi tohoto swta wšelijaké kwasy.

Chudobu, nauzi obUbil radji,

Maje ku pánu bohu swému tu nadji.

Že jej poctiwau žiwností opatiti ráí,

Prwé nežU ho smrt bídná zakwáí.

Jakož pak i tak se dalo.

Že se proti wsech zlých wli stalo.

Dostal se ku pánu welikému.

Panu Wilémowi z Rosenberka, wysoce urozenému.

Kterémužto slaužil se wší pilností.

Což jest wšechnin w wdomosti,

A posawád se ukazuje,

A tu práce jeho se wyprawuje :

1. Od léta oc. 61 zaal slaužiti,

A hned mnohým zprwu se nelíbili,

Neb inil wli pána swého,

Nic nedbajíc na žádného

;

Oniluw mnoho musil tq^íwati

Od toho, kterým se ml sprawowati.

Nejsa ješt dokonalým purkrabí.

Toho léta piwedl wodu na Pedhradí,

Kterážto do piwowáru zase tee.

Tak že sládci na wodu nejmají žádné pée.

W Krumlowském piwowáe piwa bílá wait se zaalo,

A mnohým s zisku scházeti poalo.

2. Druhého roku owín a dwur Swach zwelebil,

A wšelijak dobytkem jej osadil;

Piinil k nmu rolí nemálo.

Což se bez ujmy wsech lidí stalo.

3. Tetího roku postawil owín Plawnický,

A k tomu dworu smnil roli Aujezdecký.

4. twrtého roku postawil piwowár k nmu,
A to jest uinil z prawého hnwu:

Neb na Widowu tak jsau waíwali.

Že wíc úedníci než pán zisku jmíwali.

W. Bežan. 1

"
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Toho roku postawil jest wíce

(Zdálo se mu, že jmá zbytky spíže,)

Owín Krumlowsky a Nowy dwr z gruntu.

A proto klewetníci bauí, danše se do puntu,

Wšak když to Jeho Mti wše s pilností wyniil,

Wol a kraw mnoho zplemenil.

Hned potud pán tem klamam newil;
Laskaw byl teprw na od té chwíle,

Promlauvvaje s ním o wecech swých welmi míle;

A tak s pomocí boží postawil to obé.

Což jest Jeho Mti pánu s užitkem a dobré;

Neb dostatek tu jmíwá pšenice.

Ze neteba na piwowár prikupowati wíce.

ó. Nechtíc pak druhého roku zaháleti.

Poal opt Chwalšinsky owín stawéti

;

ivteryž toho roku dostawil,

A hned do ného owce wsadil.

Toho roku také pidáno jest mu od pána boha umní.

Kteréž w tomto swét poslední není
;

Rybníky a stoky zaal méiiti.

emuž mnozí nechtli witi.

Až tu stoku u Libjowic oprawil,

Kterúž zle jeden starý mistr wymril

S nákladem welikým Jeho Mti pán.

Tak že již stydti se musí za n ;

A tu stoku wvmil u Libjowic,

Kterúžto mnohem wodv wíc

INa rybník Wlaky pribýwá

;

Nebo již plný rybník wody býwá

Nežli tau prwnjší stokau,

Tau roklí welmi hlubokau,

Kterúž mi'il mistr starý,

Wzawši za to weliké dary;

A netoliko ten rybník Wlaky,

Ale i jiné k tomu panstwí taky

Dostatek wodv jujíwají.

Tak že sob s ni astokráte n.šmeisti stýskají.

Též rybník Poátek eený od nho jest wymený.
6. Šestého pak roku wicc
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Nawstíwil jest Netolice.

Chtje tu hospodaiti,

Posudní niusil zíditi,

(Aby dchody starými nehýbal,

Pro kteréž jest ei jniíwal,)

Kteréhož se sešlo nemálo,

A do nkolik set shledalo;

Neb Netolití na piwa.

Jakož obvej ten bywá.

Nemohli listu najíti,

i\l ušili se wárkv zbawiti.

Ten rok k ruce JMti pán waiti se tu zaalo,

A platu nemálo se pnwozowalo.

Jmaje z toho posudního základ.

Tak že hned z prwu nešel z komoi^y žádný náklad.

Netoliko ten piwowár tím založený.

Ale z toho rybníci, nov\é mleyny i dworowé spusobeni

;

Neb tu Jeho Mt pán prwé nic neráil jmíti.

Až se ráil té wárkv ujíti,

Owín >iowohradský postawil také toho roku,

A ze Zaru k Kapínosu udlal stoku;

Musil ji ped JMtí pánem miti;

Neb JMt pán i jiní nechth tomu witi.

Hned pod ní weliký rybník wymil,
Abv jeden každý tomu wil.

Ze tau stokau pjde dostatek wody;

Z ehož J.Mt pán nebude jmíti žádné škody.

A newšickni rádi toho widli,

A snad po híchu i za to stydli.

Toho léta postawil dwr Plawnický z gruntu,

A Prachatické též wywedl z jejich fortele a puntu.

Piwedl je, že jedné prostice soli

Chudý, bohatý, a kdož z nich koli

Handluje co, sedm penz JMti pánu dáwá.

Tak že jistotn se to stáwá.

Pi jejich potech se nachází.

Ze do komory JMti pán do nkolika tisíc w roce pichází.

Toho léta také staw swiij zmnil.

Neb jest se w Kruuilow oženil.

13*
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Pojal sob hábu za ženu;

Za swé služby neboliý jmá tu odmnu;
Musí w tom trwati do wulc boží,

Dokud p;in bh s nho toho bemene nesloží.

7. Sedmého léta nechtje zaháleti.

Jal se piwowáru Benešonského a Lhenického stawti.

Ty dokonal s pomocí boží,

A opt nemálo pibylo JMti zboží;

Neb JMt pán tch krem neužíwah

Ale ledakdos jiný ten zisk jmíwal.

HeitmanaNowohradského neužiteného zhraduwywrátil,

A JMti pánu k užitku dwory, mlýny a potoky i jiné z\}'le

k ruce obrátil.

8. Osmého léta piwowár nowý w Sworcpochu postawil,

A tv horv neužitené také k užitku piprawil;

Pod samým piwowárem weliké rybníky wymil,

A by se w tch horách najíti mohly, žádný by tomu

neuwil.

Mohau se nákladem malým udlati,

A znamenité pohodlí kupcm piprawiti;

Nemnoho by se sjíždli k Wyhlawiun ani k Chwale-

sowicm

;

A bojím se, že ani k Hluboké ani k Díwicm.
9. Dewátého léta z auadu purkrabstwí Krumlowského

jest propuštn,

A pánem bohem opt k wtší poctiwosti pipuštn.

Wyhlášen jest za regenta nejwyššího;

Nemohlo býti lidem tehdáž nic diwnjšího;

Neb jsau ho wšelijak nenáwidli,

A o jeho nepoctiwost i bezhrdlí se wšech stran usilowali,

Mikuláše Humpolce na nho wzbudiwše,

A o to se se wší pilností starawše.

Aby nejprw ztratil lásku pána swého.

Nic nedoiniwše se nenáležitého.

Se wšech stran jemu naswdujíce,

A nic pána boha swého se nebojíce.

Ale pán bh sprawedliwého opatruje,

A nepátely jeho w nic obracuje.

Nemaje Humpolec slušné píiny k swád,
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Te sedí, jsa poražen šlakem, co w klád;

Pnprawil se o zdrawí i o statek;

^^' prawd není to poslední zmatek.

Když jest byl zbawen tch starostí.

Opt nechtl zstati w lenosti.

Ale tehdáž piwowár Trojanský založil,

A nkterým služebníkm JMti pán handl složil.

Toho léta také k dchodm piln zaal prihlídali,

A welikú sumnui odaumrtí dal wyhledati.

Pi piwowáíeh také ustanowil dobré iády.

Tak že není o pírosty žádné swády.

Z toho weliky se užitek nachází,

A sládek každý z swého poctu snáze wychází.

A tak kdvž JMt pán ráil se toho wšeho doptati.

Nechtl bez záplaty té práce zanechati;

Darowal jej Leptaem, poctiwau žiwností.

Že do swé smrti mže jmíti na tom dosti.

K tomu pidal mu dw wesnice,

Pipowdwši mu ješt wíce,

Bueli déle chtíti slaužiti;

Že ho tím nechce oddliti.

Neráil sob zanechati na tom žádného panstwí.

Ani jest ho uwésti ráil w jaké manstwi.

Uiwrdil mu to wše zápisy a peetí pewn.

Ne ukryt, než aby wdti mohli wšickní zjewn.

Wida on takowú lásku i)ana ctného.

Opt nic nechtl šanowati zdrawí swého.

10. Sedmdesátého léta úpln

Wvmiil nowý rybník Newdk u samé Tebon,

Jist s nemalau ujmau swého zdrawí.

Což i jeho nepátelé wbec prawí.

Že se ne o malau wc pokusil,

A málo kdo z lidí dobe jest mu tušil;

Nebo skro nebylo podobné k wíe.

Aby ta hráz niobia na tom bahn dodlati se k té míe,

Tak jakž mnozí zlí lidé chtli to jmíti,

Chtwše tomu dílu pekaziti.

Nepejíc pánu swému užitku takowého.

Což zetedln od pána boha samého
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Pro wcliké milosrdenstwí a dobiotu pán prithá/í;

INeb ne lowk, než sám pán bh dochází;

Ale u pána boha wšecko možno jest;

Jemuž samému budiž chwála i cest.

Tehdáž u Helíenburku jitra dal zmiti

;

Mnohý by nechtl tomu witi.

Co je za n utrženo

A do komory .IMti pán uwedeno.

Platu také nowého s nich piinil.

Což jeden každý z poddaných rád uinil;

Neb jsau jim k gruntm pipsáni,

A z odaumrtí wymazáni.

Mlýn^také dosti dobrý pod Baworowem,

A s malým JMti pán nákladem,

Dal u eky postawiti,

A okolní wsi k nmu obrátiti.

Neádi toho okolní zemane widí.

Neb jsau užíwali sami tch lidí.

11. Sedmdesátého prwního léta rybník Plastowský powý.šil,

A nemálo w nm násady zwýšil.

Spokojil pkn o zátopu lidi.

Což jeden každý z nich widí.

Ze jest mu dáno za odmnu d(^sti,

A nic mn se neublížilo jeho živvnosti;

Neb ta wc mnoho platu dávvá,

A astokráte se i to stáwá.

Ze na n úedníci pán
Mimo stálé a urité dan
iní k robotám potahowání,

A asto na n to ukládají.

Lauky u Pasic za to se mu daly.

Které jsau po tch smnách zstaly;

Což mu pán jeho dal z milosti,

Wdn pijal, ale není za tu práci dosti.

Nehnwal se proto na pána swého.

Ale slaužíc wrn staral se o dchod jeho.

Mleyn opt pod Dechtaem Jeho Mti

Spsobil a sprawil s nemalau píležitostí;

Plody na panstwí Teboském,
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Kruinlowskéni, také .NowoliradskiMii

RoziDnoZil netoliko, že dostatek bVwá,

Ale weliké zbytky JMt pán ho uiiwá,

Ktérvž jsau prwé nuisili kupowati,

A od ledakuds jej shledáwati.

Tím jmíwali nepípadné rvbv,

A pi rybnících bywalv weliké chvbv.

12. Sedmdesátého druhého mlevn u Sedlce není poslednjší

Ani hospodái'stwí nejšpatnjší;

!Neb ono každého téhodne dosti

A tém wší eledi do svtfísti

Chleba na dworv Libjouské wvdáwá,

Zito domácí na obrocnicích zaistáwá

;

Pri dwoe také stozi se dlají,

A mnozí proto se hnwají,

Ze se newTmlacuje, jakž prwé, do cista,

A. již nekaždý se k tomu chvstá.

Aby wvžebral na J.Mti pánu

iNetoliko zrno ale i slámu,

Jako prwé na nkterých panstwích bvwalo,

A málo kdy do nowého JMti pánu co zstáwaio ; /

Takowá dobrota každému škodí,

A weliké liubenstwi uwodí.

Což pane bože rac zmniti,

A ty bichopásky klewetné wvkoeniti.

Materia weršiiw pedepsaných též Krínowau riikau

napsaná.

1. Woda na pedhradí Krumlowském a piwowár.

2. Owín a dwr Swach.
3. Owín Plawnický a dwr.
4. ÍNowý dwr, owín a piwowár Plawnický.

5. Owcín Chwalšinský a rvbník Poátek.

6. Owín [Nowohradský a rvbníci Pšetolití. Wvmil
Kapínos. Stokv u Libjowic a Žáru. Ten rok se oženil.

7. Piwowár Benešowský, Netolický a Lhenický. Heitman

Nowohradský wvbvt. Mleyn Netolický, dworowe Ne-

tolití. Prachatití uwolili se w plat nowý. Dwr
Plawnický.
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8. Piwowár Swortzpochský , owín Borownický a Gho-

tecký.

9. Rybníky u Swortzpachu wymeiil. Za nejwvsšiho heit-

niana wyhlášen. Trojansky piwowár z auradu pur-

krabského z Krumlowa propuštn. K. dchodm se

dohhdaloj odaumrt se wyhledáwala, piwowári bez

pírost se naídili. Lepta mi darowán s wesnicemi.

Paní máti umela. Zita se meriia, a w platv poala
se uwozowali, a zwlásté na panstwí Baworském.

U Tebon rybník nowý INewdk wvmeren. S Hum-
polcem jml jsem saudy. Baworský mleyn stawen.

Plastowský rybník powýšen a dwojnásobní uinn.
O plodech se naídilo, že jest jich dostatek. iMleyn pod

rybníkem Dechtaem, rybník u Hamru pod Sobišem, a

odtud stoku k Teboni na rybník u Lawiek, na rybník

Newdk.
Mleyn Sedlecký a hospodástwí Sedlecké. Násada

rybniná u Tebon sprawena. Na Rosenberském panstwí

dwojnásobní plat. Posudní w mést a jitra toho panstwí

jsau sprawena. Rybník Spolsky. Obora u Tebon.
Dwoec u Tebon z gruntu postawen. Rybník u

Lawiek. JMt pán ráil do Polsky jeti a jemu Krínowi

wšecko poruiti.

liéta páiie 15T3.

1573. Pedešlého roku msíce Novembris a Decembris i

tohoto Januarii a Februarii ukazowala se nowá hwzda
neb kometa jasná a weliká, wtší než která planeta; o níž

sepsání kratiké wznešený toho asu matemalicus Cypria-

nus Leovitius toho léta uiniw^ w Lawingu w Pfalcu ho-

ejším wytisknauti dal.

o Januarii, jinak w pondlí ped temi králi, byw

pan wláda w Úadow w Polšt, oekáwal na snm, kte-

rýž byli Poláci w Dkanow na den ti-í král položili, a

jezd z jednch mst w témž králowstwí na druhé skrze

morowé powtí, od pána boha ochránn, a pi zdravví

zachowán.

Mezitím pan wláda homislra dworu swého. Bohu-

I
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slawa Ojíe z Oedlic 7 dne Januarii, jinak w stedu po i573.

tech králích, se 2G komi a IG osobami z králowstwí pol-

ského k domowí na Tebo wvpiawili ráil. Kterýž wy-

jel z Auadowa jmenowanélio dne, a pijel na Tebo do

Cech skrze Slezsko a Morawu w nedli den sw. Pawla na wíru

obrácení. A tak pan wláda s legaty eskými a dwoany
w Auadow nkolik nedl poád zustáwal , až w sobotu

po weliké noci wyjel k Kazimíru , a tu pewezti se dali,

13G koní s wozv a osobami, pes Wislu. W nedli pro-

wodní \v Koenici, w pondlí w Píseném, w stedu po pro-

wodní nedli w Waršaw; a tu zstáwali, až w nedli po

nalezení sw. kíže pijeli do Lowice, a tu byli do aute-

rého po sw. Duse, hnuwše se do Petrkowa, pijeli toho dne

do Dobichowic, a tu pán na fae hospodu jml. W ste-

du w Bezin, we twrtek po sw. Duse w Olešné, w pátek

w Stelici, w stedu po sw. Trojici w Hubšicích, w pátek

po božím tle w Olomauci. Téhož dne do Prostjowa

dojeto; w nedli po božím tle w Wistonicích, w pondlí

den sw. Urbana w Pacenštorfu, we twrtek ochtáb tla bo-

žího w Wiškow, w sobotu po sw. Urbanu w Wídni.

2 Junii, w auterý po sw. Nikodému, pan wláda rá-

il na Bystici býti.

3 Junii, t. j. we stedu ped sw. Wítem , ráil do

Tebon pijeti a s poddanau wdnosLí piwítán býti,

wyšedši proti pánu wšecko msto ; wsak pan wláda z By-

stice, kdež noclehowal, na Tebo, jakž oznámeno, pi-

jew, minuw Hradce, wýmluwna se u paní Anny, sestry swé,

uinil; než aby se s ní shledati mohl, pány požádal, aby

ku pánu s pannau Annau dceru swau w nedli píští tu

na Tebo pijeli, což tak wykonati nepominuli i s pánem
mladým, panem Adamem; pan bratr pak, jmw dobré

kunšafty, hned toho dne, kdvž na Teboía pan wláda
pijeti ráil, listown i také osobn, k weei pijew, pana

bratra nawštíwiw , piwítal. iVáramn wšickni bvli pot-
šení z nawrácení šastného pana wládae.

W pátek po nawštíwení panny Marie ráil JMt pán

na Bystici jeti se tymi koími za píinau panstwí a si-

rotk Bystických; nebo pedttm, kdvž pán w Polšt byl,

pan Wilém Krají umel a pána poruníkem naídil.
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6 Marni pan wládar jeit w Polšt pana bratra psa-

ním nawštíwil takowým ;

IMéniu nejmilejšímu panu bratru, panu Petrowi Wo-
ko«i z Rosenberka a na Bechyni, císae JiMti komorníku,

k wlastní ruce.

Mj nejmilejší pane brate ! Oznamuji Wám, že Wáš
Wacrlík sem we zdrawí pijel, a od wás chrty, kordv,

runice dowezl pkné, i o zdrawí Wašem mi oznámil;

z ehož jsem potšen, že se na zdrawí swém dobré jmáte.

O mne wzte, že z milosti pána boha také zdráw jsem.

Z tch odeslanycli wécí Wám welice dkuji, a Wám se

toho odplatím a odmním skuten. W prawd jste mi

wdnost nad tím nemalú uinili; hned Wám z toho we-

lice dkuji oc. O zdejších wcech nemám Wám co psáti;

neb jest ješt ticho o tom, kdobv ml konen zde krá-

lem zstati, a mám za to, že ani páni Poláci sami o tom

nic newdí gruntown; neb sob toho pán bh sám wmoci
swé swaté pozstawiti ráil; w kteréhožto rukau jest, krá-

lowstwí a spráwy národu s jednch na druhé penášeti a

dáti tomu, komuž ráí. IMj nejmilejší pane brate! po

wás po wšech mých nejmilejších pi'átelích mi teskno.

Rádbvch se s wámi již zase uhlédal; což wím, že pán

bh z milosti swé swaté wšecko brzo, kdvž se jemu líbiti

bude, spsobiti a dáti ráí. A s tím já zstáwám Wáš
bratr wolný. Datum w Uendow w pátek Laetare anno

Wáš bratr wolný

Wilém z Rosenberka,

rukau wlastní.

Jankowský, pachole .IlMti pán, na morní bolest, byw

tam w Polšt s JlMtí pánem , unn-el. tí Martii pochowán

w Orsandorfu (?), a kámen s epitaphium nad hrobem jeho

položen.

b Aprilis determinowán snm we Waršaw s tím do-

ložením, že lej^ati as k slyšení jmíti budau hned nazej-

trí, t. j. 6 Aprilis — a za tau píinau pan wláda tak dlau-

ho w Polšt zdržowati ráil se. Lcijfati tedy eští pije-

wše k detcrminowanému místu a dni na snm do VVar-

šawy, obšírnau, bystrau a rhetorickau orací poselstvví swé
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konali, kteráž nato sunimowné se wztahowala, aby páni iJ7 3.

Polané ráili za krále sobe woliti arcikníže Arnošta, syna

císae Maximiliana, mnohými píinami žádost pána swého

doliujíce,

7 Maji, jinak we t\\Ttek po nedli Exaudi, pan wláda

psaním oznámil panu bratru takto : I toho ped Wámi
tajiti nemohu, že jsau nás páni Poláci wvsivšewše powolne

w nkolika dnech po wvízení poselstwí našeho z Warša-

wv do Lowice, dwanácte mil wzdálí, wyprawili, a tu na

odpowd další abvchom oekáwali, nám oznámili, i jiným

poselstwím, \v jiná místa je položiwie, tolikéž. A hned po

odjezdu našem z Waršawv dnes, datum tohoto, ku elekcí

jsau pistaupili; a tak, po tch píinách bohdá za to

jmáme, že zde dlauho držáni nebudeme. A jakžkoli po-

slowé ešti dobe sob tušili podlé nkterých píležitostí,

že dobe zjednají, wšak zmýleni jsau; nebo Poláci za

krále wvwolili sob Henrika, kratra krále franského.

A takž pán, jakož nahoe oznámeno, po té neweselé

odpowdi z Polska se ubíral, a pijew na Slezsko do

Stelíc, odtud Henricha Poepického, jagrmistra swého,

s nkterau eládkau a tžkými wozy naped do Tebon
wvprawii. Bvlo osob 41 a koní 50, a sám pán k Wídni

obrátil se. Kterýžto Poepický w sobotu ped sw. Trojicí

prwní nocleh w Kozlím uinil, odtud skrze Holašowice,

Olomúc, Wiškow, Ejnanice, Jaromice, Zeletawu, Stí-

milow, Hradec Jindich do Tebon pijeli w nedli po

božím tle.

13 Julii Pídolí wyhoelo, zapáleno bywši od powtí.

26 Julii ^íovum castrum fulmine tactum, jinak w de-

sátá nedli po sw. Trojici na !Nowv hrad, zámek, udeiwši

zapálilo a welikú škodu uinilo; o emž se pan wláda

stížn císai JMti znáti dal w psaní swém takto:

I toho ped WOItí ponížen mlením jsem pomi-

nauti nemohl, jaká jest mi se toho roku škoda weliká

u dwau set wesnic a pti msteek a patnácti pedních

poplužních dwoích mých a pana Petra Woka, bratra

mého, krupobitím, tolikéž na zámku mém >iowých hra-

dech, kterýž zapálením prachw od powtí wšecken shoel

a po kuších roztrhán a rozmetán jest, stala, tak že od lidí
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1573. poddaných, kteíž takowú škodu wzali, žádných plalíivv

ani powinnVch do nkterého léta wybírati dáti nebudu
moci. Datum psaní 7 Octobris.

13 Augusti, jinak we twrtek po s\v, Wawiinci, JMt
pan wláda ráil Joachinia Metycha z eowa a Pawla

Illma z Worlowa s potem píjm a wydání w té legací

w králowstwí polském k JMCé do Wídne wyprawiti ; kte-

rýžto sepsaný poet poi-ádn jméwše, JMCé raddám ko-

mory dworské w Wídni w auterý po památce na nebe

wzetí bl. panny IMarie piednesše odwedli. I našlo se au-

traty neb též legací passirowáno 38.662 zl. 12 gr. 1 d.

1 h.; než co pán dle osoby swé obzwláštn pitom utra-

til, též na tisíc našlo se.

31 Augusti, jinak w pondlí ped sw. Jiljím, pan

wláda w dome swém rád chtje sob poodpoinauti, toho

užíti nemohl; nebo listown ped jmenowanym dnem od
Ladislawa staršího z Lobkowic, nejwyššího hofmistra krá-

lowstwí eského a Jana z Waldšteina, nejwyššího ko-

morníka králowstwí eského, ku pánu i pedtím nko-
likrát, aby s ním na hrad Pražský pijeda wcí poteb-

ných králowstwí i JMCé uwažowati pomohl, pedstírajíce

i JMCé jistý rozkaz, žádostiw dopisowáno; a takž na-

chází se, že pán w Praze pi saudu Swatojeronymském

býti ráil.

5 Octobris, w noci na auterý, na Hradecka kus

hráze u splawu na oné stran k šibenici, tu kde pan

Ruthart na tom wrchu chtl lowišt jmíti, se utrhlo. Žá-

dnému se tau wodau škoda nestala, an skoro niRnái dole

nemnoho o té wod zwdli; neb z nho wšechna woda

nesešla, než toliko w tom míst wymlelo se až po cestu

starú, že znáti bylo koleje, kudy prwé jezdili. A toho

asu Newdk, nowý rvbník na TeJjoni, napuštný, plodem

k lowení dosazowán, a hráze pcdse powyšowaly se.

1 1 Octobris, jinak w nedli ped sw. Hawlem, w sau-

mrak rvbník Kaiiow, bvw píliš nadržán, kdvž naii síla

wody pibyla a taras wšecek wlny podbily, w welikém ne-

• bezpeensiwí byl, a u samého bylo, že ml se strhnauti;

sotwa Krin ho obránil.

Kaupiw pan wláda dum Šwamberkowský na hrad
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Pmžském proti klášteru panen Swatojirskýolij dal jej bo- 1073.

iti. k domu swénui píistawowati, a zahradu prostranní! wnil

udlati; na njž nákladu šlo od sw, Hawla 1573 až do so-

boty po mistru Janowi z Husince 1. 1574, t. j. we 38 ne-

dlích poí-ád [zbhlých, 1.020 kop, 2 gr., O den. wše mis.

Bvl kaupen za dewtmezcítma set, a placeno skrze .Jana

Ceiika z Klinšteina. To dílo dláno skrze mistra Woldíú-

cha, a g^runtowé hluboce se WA^bírali jedenmecitma loket;

rumowé do píkop proti císaské zahrad, ponwadž po-

tokem odprázdíiowáni býti mohli, na kolekách wezeni a

sypáni ; než ješt njaký jiný dm, w nmž pan Lew nkdy
bydlil, a šwagru swému, panu iXajdekarowij ho dopál, jenž

na gruntech praelatskvch ležel, a bez wle jejich prodáwán

býti neml, pan wládar jmíti žádal, a Cekowi Micanowi

na grunt, komuby náležel, ptáti se poruiti ráil.

13 Novembris, jinak w pátek po svw Martinu, pán

w psaní swém ku panu Petrowi ^Vokowi o ustawiných

swých pojíždkách znáti dáwá takto: .Jeda z Wídn se pa-

nem sudím nejwyšším a panem landíojtem z dolních Lu-

žic, na Hradci jsem dnes noclehowal, a tv oba pány s sebau

na Tebo wezmu. A tak jakž dom pospíchají, za to mám,
že w nedli zase z Tebon cestu swú k Táboru wezmau,

a tu nkde na gruntech Wašich budau chtíti se zastawiti

a posnídati. Jestližebyste je chtli k snídani zdržeti, ne-

mohl jsem pominauti Wám tímto psaním o tom Avdti

dáti, abyste o tom poruiti asn mohli. AVšak to píi wli
Waší buj a oni také že Wám píši, nic newdí.

liéta pán 15T4.

6 Januarii, jinak w stedu den swatých tí král, 1574.

pan wláda ráil býti w Praze na snmu, kterýž toho asu
držán byl na hrad Pražském. Než potom po wvkonání

snmu, w stedu po sw. Pawlu na wíru obrácení, nawra-

cowaw se pán, noclehowal na Konopišti, a odtud nazejtí

cestu ped sebe wzal k Teboni.

23 .Januarii arcikníže Ferdinand odeslal psaní panu
wládaowi z Rosenberka s tau žádostí ; ponwadž JMCá do-

wolowati ráí, aby pán JMt do Inšpruku pijel, že pána
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rád s vdností uhlédati i we wšem jeho dobrém a pocti-

wém fodrowati ráí. Jmám za to, že arcikníže, ponewadž

pán byl wdowcem, o manželku pánu starati ráil se, o kteréž

wci pan wládar panu bratru suému dále znáti 27 Januarii

dáwal takto: Mj nejmilejší pane bratie! ÍNa pánu bohu
wšemohaucím zdrawí a pitom jiného w.šeho dobrého žá-

dajíc, peji Wám wérn. Nepochybuji, že o tom dobrá

wédomost jmáte, že jsem úmyslu, na milostiwú žádost a pi-

psání JMti arciknížete Ferdinanda stelb, kterúž w Inšpruku

pi sjezdu nkterých knížat a lidí jiných znamenitých JMt

tento masopust chtíti držeti ráí, s pomocí boží pítomen
býti. I nemoha pro odjezd JMti arciknížete Arnošta odsud

z Prahv žádných koí sob objednati za peníze swé, k Wám,
mj nejmilejší pane brate, w této poteb swé se utíkám,

a bratrsky Wás žádám, že mi na túž jízdu koího Wašeho

propjíte, a na Krumlow mi jej dea neb dwa ped hronií

nicemi odešlete. Jsem té nadje, že mi to pohodlí uiníte.

Rád se Wám toho bratrsky odplatím, a též koí i s komi
w celosti nawrátím. S tím milost pána boha ra býti

s námi se wšemi. Dán na hrad Pražském w stedu po

sw, Pawla na vvíru obrácení 1, ló74.

28 Januarii. Dále o píkazích a zaneprázdnní swých

pan wláda ku panu bratru oznamuje jiným psaním wlaslní

rukau

:

Mj nejmilejší pane, pane brate! Dnes, datum

listu tohoto, na Tábor jsem pijel w dobrém zdrawí, d-
kuji pánu bohu, z té starostliwé Prahy; a z kterých píin
na tento as mi možné není ke Zwíkowu aneb Bechyni

zajeti, nepochybuji, že jste z psaní mého i také z austního

služebník mých oznámení wvrozumli. Jist sám nad tím

tžek jsem, že swé welmi milé sestry na tento as w jejím

zárnmtku nawštíwiti nemohu. Za to Wás prosím, že jí pí-

tomností swau neopustíte; wšak jste jí pak toho také po-

winni. Coby pak pipadlo, a ona w nem tžkost jmla

(a té nadje do žádného nejsem, aby bez píiny kdo

se o to pokusil), prosím, oznamte mi hned. Nerádbych na

ni co tžkého dopustil, pokudž mi jedné možné bude;

neb se jest ke mn od mladosti swé wždycky poslušn

chowala, a wk swuj s malau ra.dostí stráwila; k enmž
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pedn skrze wuli pána boha a potom i skrze osobu niau i^^'*

píiwedena jest. Já ped sebau odjezd jmám w krátkých

dnech, budeli w tom wle boží; wšak nejdéle k saudii

zemskému píštímu bohdá zase doma budu. W prawdé,

že jsem té chwíle a prázdnosti nejmél, abvch se wohié

najísti, wyspati aniž jakého nejmenšího pohodlí sob
uiniti mohl. Co jsem w Praze bvl, newím takowau kra-

tochwíli, abv se jednomu w ráji nemohlo stýskati. Fiat vo-

luntas domini. S tím se Wám od pána boha dobe jmíii

win.šuji. Datum na Táboe \ve tsvrtek post conversionis

Pauli anno uts.

5 Februarii pan wláda ráil z Teboní? wvjeti na tu

cestu do Tyrolu.

14 Fc])iuarii, jinak w nedli den sw. ^A^^lentina, pán

již w Jn.šprukii Ijyti ráil. Bvli s JMtí Adam a Bohuslaw

bratí Hasišteinští z Lobkowic, Petr Baubinský, astolor

(Ihlumsky, Jan Bekowský oc. Wyjel odtud pán w patek

po sw. Matji.

W pondlí po nedli Invocavit bvl pán wRoznhamu:
w auterý po nedli Reminiscere, jinak 9 Martii, JMt ráil do

Sobslaw pijeti.

30 Martii, jinak w auterý po nedli Judica, JMt pan

Wilém za nkterými jistými píinami služebníka swého

Jana Netolického z Tiu-nowa do kralowstwí polského z Mil-

ína wyprawiti ráil, kdvž král korunowán býti jml. Kterýž

tu cestu wvkonal skrze Radlice, Podbrady, Wesce, Bvd-

žow, Jarom*, Skalici, Dušník, Kladsko, Raichnštain, Nisu,

Mal}' lllohow. Kozly, Aujezd, Pískowice, Bytom, Bedzin,

Dlohowes, Kešowice až do Krakowa, a wyjel zase z Kra-

kowa 26 Aprilis, a tu potom od .Jarome dal se k .Jiínu,

Turnowu, Swijanm, Boleslawi Mladé, Roždálowicm, Ko-

línu, Janowicm, INaeraci, Kowai (?), Sobslawi, do Te-
bon pijel.

Toho roku na panstwí Teboském pi mst rybníka

nowého Newdka, jinak Swta, hráz i hrazky dodlawalv

se. Item k kostelíku nowemu sw. Jiljí wápno, cihly i jiné

w.šelijaké poteby swozowany, a dlati se poalo skrze

mistra Jana zedníka, a s tím stawením, ponwadz skrowné
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bylo, nedlaulio se meškalo. Dlána tehdáž i obora pi
Teboni,

30 Maji umew král franský Karel dewátý, uslyšew

o tom bratr nebožtíka Henrich, král polský, a že Fran-

cauzowé jej za krále wolili, myslil, kterak by z Polsky wy-

wáznauti n)olil, Poláci, úmysl jeho nawtewše, pozor na
dali, aby neujel. Ale on 17 Junii udlal pánm polským

slawný a nákladný panget, a té noci, když se spili (an se

wšem pánm i služebníkm hojnost wína i jiného nápoje

dalo), tajn a tiše z Krakowa wypadl, a wyklauz na pošt
pijel do Wídn 24 Junii.

Poláci, když jim takowý posmch uinil, zase starali

se o jiného krále. Nkteí náklonní byli k domu rakau-

skému, jiní chtli jmíti pana Wiléma z Rosenberka, nej-

wíce proto, že byl pán rodu starožitného TJrsinowského,

od nkolika set let po pedcích swých Cech a bratr je-

jich pirozený, pán rozumný, uený, stídmý, katolický oc.

Protož nemálo hlas jml, a nepochybn kdyby Poláci

w tom sworne a upímn se byli snesli, a pi pánu o to

wyhledáwali, a za nj pi JMGé jmenowit žádali, že by

pán tím dstojcnstwím byl nepohrdal. Ale s nejwtším

potem usnesli se o Bálory, wojwodu sedmihradského.

A wšak i to nacházím, když Poláci k svnu císaowu Arno-

štowi chuti nejmli, že páni legati eští, aspoh aby císae

za pána podnikli, se wší pilností se starali a pracowali,

ale wše nadarmo,

25 Junii, jinak w pátek po sw. Janu ktiteli, pan

wláda domu Rosenberského Wáclawowi Alhínowi, kanc-

léi swému, starému služebníku, kterýž od 1. p. 1522 pá-

nm pedkm JMti wrn a stále slaužil, dwr Malotín se

wším píslušenstwím do žiwota jeho pedešle zapsaw, po-

staupiti ráil, jakož o tom i nahoe oznámeno. I pon-
wadž pro sešlost welmi hospodaiti nemohl, ujíti takowý

dwr zase ráil k swým rukám, než s naízením mu opa-

tení takowého z komory, služba roní 100 kop m. aby

mu predse šla, 30 sir. žila na chleb , 30 str. jemene na

piwo, 50 str, owsa, 6 lib. masa každého týhodne, ron
10 wder wína, ti kopy slepic, jedna fra, totiž tyry dbery
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kapr, dwe kopy štik, šest weder drobu, tyry zajíce, sau- 15:

dek zwí-iny a jeábek k welkonoci, a to do žiwnosti jelio.

A ktomu k zabrade jebo pri ece na Nowém méste n-

jaká zahrádku pidati ráik

9 Julii w psaní swém wlastní rukau kanclé nejwyssí,

pan Wratislaw z Pernšteina, w píin religii zmínku iní,

kdež píše pán panu wládarowi z Rosenberka takto

:

Waše Mti nuij zwláit milý pane brate a kmote!

Keniohl jsem pominauti, než tímto lístkem WMti pátelsky

nawštíwili, a tak jakž jsem to w Praze austn uiniti žádo-

stiw bvl, ku pamti priwésti, že pi píštím Swatomartin-

ském snmu jest se obá\Yati, že nejprwnjší artikul, který

na plac pijde, bude s strany religii, jak jste pak widti

ráili, jaký poátek jest se toho pi tomto minulém snme

stal; z ehož jest zetedln widti, že wšickni konfessí

Augšpurské žádostiwi jsau, aby w tomto králowstwí swobodu

jmíti mohla, o nic se wíce nestarají, a w niem pilnjší

nejsau, o tom také, držím, ustawin rozmlauwání mezi se-

bau jmají, aby swé wci w as tak pihotowili a tmi pro-

stedkv ped sebe wzali a také tak pednesli, aby pedse-

wzetí jejich prchod jmíti mohlo, a já jim jist, že tak

w swvch wcech pilni a bedliwi jsau, za zlé jmíti nemohu,

ale zase za welikú potebu býti znám, abychom z nich

píklad wzali a též uinili, a jsauce my katolíci, a nás již

newelká hrstka , také w as na to pomyslili , jak bychom

se s swými wcmi pihotowili, tak aby naše wíra katolická

k zmenšení a k wtšímu útisku nepišla, a my wšickni

w tomto králowstwí abychom w lásce a swornosti s sebau

mohli zstati a trwati. A ponwadž WMt w tomto krá-

lowstwí pední osoba býti ráíte a pán katolický, na které-

hož také wšickni katolíci zde swé nemalé zení jmají, i mn
se jist widí, že jest toho weliká a dležitá poteba, tím

neprodléwati, tak aby wšem potom známé bylo, že mimo

jiné wšeckv wci swú religí sob wážíme, swornosti a

láskv žádostiwi jsme, a k niemu jinému žádné píiny

nedáwáme. Pak WMti za to welice prosím i napomínám,

že na tv prostedky w as pomysliti ráíte, jak by se to

nejlépe ped sebe wzíti mohlo, tak abychom tím lépe na-

šimi wcmi pihotoweni byli. Mn nic stížno nebude

W. Bi-ezan. li
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k W.Mti sjetij a co na mn bude, ke wiemu rád dopomá-

hati a nic scbau dáti nesjiti.

Na to pana wládae odpowd též wlastní rukau psaná

takto wyšla :

Urozený pane, pane brate a kmote mj zwlásté

milý Dc. Z nawštíwení pátelského hstem dekuji, a tomu

jsem wyrozumél, eho se obávsati ráíte pi budaucím

snmu, coby s strany rehgií na plac pijíti mohlo, pi tom

to, že by se WMti zdálo, žeby nám katolickým píkladem

strany naší odporné poteba byla mysliti na wci naše a

pihotomti se k tomu, tak aby wíra naše katolická k zmen-

šení a k útisku wétšímu nepišla oc. I mj milý pane

brate! Tato pée, kterúž WMt w této píin jmíti rá-

íte, dobe mi se líbí, a pi sobe také jinému rozumti

nemohu, nežli že tento artikul religií z pedních a nej-

prwnjších jeden by býti mohl pi snmu budaucím. K tomu

že se odporní strojí, diw žádný není; nebo nco noného

ped se wzíti a ustanowowati bez práce a dobrého roz-

wážení to býti nemže, než podlé zdání mého jim poteba

bude, nám abv to pedložiti umli, cožbv slušn místo jmíti

mohlo. Naše religí, od samého syna božího pošlá, tak mno-

hými wky utwrzena, bohdá do swta skonání ostane, le-

bvchom tomu, co sám Ki^istus pán, náš milý wykupitel,

mluwiti ráil, místo dáti nechtli, ehož pane bože ostež.

Že jest pak k takowému zmenšení poet katolických

pišel w tomto králowstwí, z sprawedliwého saudu a rozhn-

wání pana boha pro híchy a neprawosti naše to jest se

stalo, a takowé zmenšení nás a utištní ne konfessioni-

stm piísti mžeme dle zdání mého, nežli tm, s který-

miž jsau pedkowé naši z prawé upímné bratrské lásky a

pro zachowání pokoje tohoto králowstwí a petržení na

onen as mnoho rznic a nepokoj w mír bratrský, w jisté

smlauwy zjednání, mnohými snmy i dskami stwrzené oc.

wešli. Námli se pak bude moci to piísli, což ped wky
našimi od pedk.v našich jest za jakýmikoh píinami po-

minulo aneb pehiídnulo aneb dopuštno, to nech každý

powáží. Co by pak na tento as od nás se inili mlo,

jiného newím, nežli naped k tomu strážnému se utéci,

bez kteréhož nadarmo jiní wšickni msta ostíhají; a ten.
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ponewadž z kamení syny Abrahaniowy mže uinili, malé 1074

statice swé také zacliowati ráí^ a z pti chleb, nakrmíc

mnoho tisíc lidu, mnoho koš drobt zstalých pispoiti.

Kd\bv naše shledání nkterých osob pedních religií naši

s obau stranau býti mlo, což w tak malém potu neznám,

aby se státi mohlo, rate powážiti, newzalali by se píina
pri wrchnosti k oškliwcní nás a k mnohým diwným \vý-

kladm, a snadbv se mnohým zdálo, i podstatnjší k tomu

píina že jest nežli která pedešlá. Druhé kdyby naše

již tak patrné sjeti a shledání býti melo , kterak bychom

druhé stran tolikéž toho, aby též sjeti se a rady opraw-

dowé, pijmauce i jiných, od kterýchby dosplejší rady

nežli sami pi sob jmíti a najíti mohli, za zlé jmíti mohli.

A tak bychom my již sami z starobylého naízení se \vy-

dali, což w zízení zemském wyméeno oc. ehož jsme se

posawad wždycky drželi, a tím je nejwíce dusili; což i

tento snm od nás, a snad neádi, jsau slvšeti mu-

sili, ehoby odporníci naši nejníc, za to jmám, wdni
byli, aby toho od nás dokali mohli. Protož aby jaký

sjezd náš bez wdomí J.MGé býti mohl, neznám toho

pi sob. Jak bv se to pi JMCé hledati mlo, nerozu-

mím : od M Mti rád w tom dalšího oznámení oekáwati

budu; nebo co bych já k zachowání relií^ií naší, lásky,

swornosti národu a nejmilejší wlasti naší swé jakž práce,

starosti a s wším srdcem upímé radv pidati a w em
prospšný a užitený býti mohl a uml, toho podlé WMti
a jiných milowník wlasti naší nebude mi, dáli bh, nikdá

tžké, odporné a nemožné wvkonáwati. I to mi se widí,

bychom pak pi JMCé co toho hledali, aneb s JMliwdo-
mím co toho ped se bráti chtli, žehy JMt s tžkostí

toho z mnohých píin a bez welikého uwážení dopustiti

ráil. I jiná nkterá rozmyšlení na mvsli jmám, o kte-

rýchž nkdy austn šíe rozmluwím s Waší Mtí. iNež

w tom další rady a dobrého zdání WMti oekáwati budu,

jakž nahoe doteno. O tom na ten as dosti.

10 Julii, jinak w sobotu ped sw. Markvtau, pan wlá-

da podruhé toho roku t Krumlowa ráil w^vprawowati do

Polska, Krakowa, Waršawy i jiných míst Jana Netolického,

když Poláci snmowali o jiného krále.

1 i*
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27 An^usti^ jinak w pátek po sw. Bartolomejowi^ pán

pí-ed se jízdu do Prahy pospšne wzal, a w Sobslawi po-

krmili dal, a tu w Praze pán byl poiád pi't nedl, a tu

nkteré pilné a platné wéci se panem strýcem od JMCé
wyslaným w uwažowání jml; potom od arciknížete Fer-

dinanda na Hrádek Kriwoklád msíce následujícího po-

zwán a týden tam zdržán.

21 Septenibris, jinak w auterý den sw. IMatause, pií-

nos byl paní Hradecké, paní Kateiny, hrabnky z Mont-

furtu, manželky pana Adama z Hradce, i také swatební

weselí konáno na Hradci až do pátku s nemalým nákla-

dem; nebo bylo hostí o 153 stolv.

12 Octobris jakého wzácného host pan wláda oce-

káwati ráil, psaním swým ku panu bratru znáti dal takto:

Mj nejmilejší pane, pane brati'e oc. Wzte, že jest mi

dnes, datum tohoto, psaní dodáno, w nmž mi se ozna-

muje, že JiMt arcikníže Ferdinand \v sobotu aneb w nedli

tuto nejprw píští konen u mne w Netolicích býti ráí.

A protož aby se JMti náležit poslaužiti mohlo, a njaká
mysliwecká kratochwíl uinila, za to žádám, že w pátek

na noc aneb w sobotu tím zážeji ke mn do Netolic pi-

jedete, JMt arciknížecí ctíti pomžete. Datum na Krum-
low w auterý po sw. Diwisi 1. 1574.

14 Octobris od císaie panu wládai w nmeckém ja-

zyku wyšlo takowé psaní;

Maximilian dc.

Wysoce urozený wrný milý ! Milostiw wédti dá-

wáme o dobrém mínní našem, že jsme toho úmyslu a

na tom zaweli jsme w píin budaucí successí w swaté

íši nmeckého národu, k wolencm též swaté íie zna-

menité a zetedlné poselstwí uiniti. A ponwadž my
nyní i každého asu obzwlástní wysokii i milostiwú d-
wrnost a náchylnost k tob neseme (k kteréžs nám za-

jisté skrze swé poctiwé a platné služby, w nichž jsme t
k nám a k slawnému domu rakauskému až dosawad stá-

lého a ncteskliwého nalezli a poznali, píinu dal); a protož

tebe spolu a podlé poctiwého a ueného našeho a íši mi-

lého wrného Sigmunda Fischeysera, naší tajné raddy, k ob-
ma kurfurštm saskému i brandenburskéniu wyprawiti a
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posliiii jsme píedsewzali. Proež w |)redcloleué milostiwé io74

duwrnosti o tom pedoznamujenie, a jest náš celý mi-

lostiwý úm^sl a žádost k tob, že se ktm platným wecem

(na ktervchž owšen) , jakož rozumné dowtípiti se nižes)

netoliko naí>im nejmilejším svníiin a domu rakauskému,

ale také wšemu kresanstwu a nemén také wsí íši n-
meckého národu wysoce záleží, poslušn a dobrowoln

potiehowati dáš , lak aby, pospraw a opate swé wci
doma, we dwau nedlích aneb nejdéle we tech od dalum

tohoto tu jízdu píed sebe wzíti, a dále to, což naše in-

strukcí ukazuje, a což již predjmenowaný doktor Fischey-

ser pednese, jednali a wyííditi mohl. A takž nejiného

j)i-ilom nežli dobrowolné poslušnosti k tob nadjeme se,

i tak naproti tomu tob i twvm nezapomenuledlnau císa-

skau milostí w každé naslalé poteb, to pozuáwajíce,

wzpomínali nepomineme. Dán w našem mst Wídni li

dne msíce Oclobris an. 1574.

Pitom wlastní rukau ^císae iMaximiliana následující

slowa napsána takto ,-

Lieber von Piosenberg- ! ^'achdem Euch wol bewusst,

was uns allen, Ja auch gemeiner Christenhcit an dieser

liochwichtigen sachen gelegen, und ich zu E. ain sonders

Vertrauen hab , dass auch diese šach nunmer Gottlob

ainen guten anfang bekhumen ; So mach Ich mir gar khei-

nen Zweiíl, ler wcrdet an E. auch ni\ erbinden lassen,

sonder gemainem wesen zum besten E. guttwillig dorzu

finden lassen. Dess erkhenne Ich sambt den ÍMeinigen

gegen E. In gnaden undt Billich oc. Geben Wien den

15 Octobris.

To jest

:

Maximilian oc.

Milý z Rosenberka! Dobe wdauce, co nám wšech-

nm, ba i wšemu kešanstwu na tch znamenit platnVch

wcech záleží, a já k Wám zwláštní duwrnost jmaje, po-

nwadž ta wc již, bu bohu chwála, dobry poátek wzala,

z té príinv žádné sob pochybnosti neiním, že w tom

sebau niínrž sjíti nedáte, nVbrž dle platného a dobrého

obecného dobrowoln k tomu najíti dáte se; což já spolu



214

s m}'mi \v milosti a slušnosti Wám zase wzpomeneine.

Datum w Wídni 15 Octobris.

O tom dále pan wláda ku panu bratru w psaní do-

týká takto ;

O odjezdu swém až posawád jistého nic newíme

;

nebo dne werejšího JMCá ráí mi na pošt psáti, abvch

se na péi mel, a když mi ráí deset dní naped wédéti

dáti, WAJeti mohl. A ponwadž pak žádostiw jsem ped
týmž odjezdem mým mého s A\ámi shledání a wolného
promlmvení, w pátek tento nejprw piišti, budeteli moci

ke mne pijeti, rád wérné Wás u sebe uhlídám, a píjezdu

Wašeho s radostí oekáwati budu. Dán na Teboni w so-

botu u vigilii wšech swatvch.

16 Octobris pan wláda ráil z íma psaní dostati

od jednoho z kardinálu, že w tom se wší pilností praco-

wal, aby knéz Tomáš Albin z Helfenburku na pímluwu
JMti za biskupa Olomuckého wolen, wyhlášen a potwrzen

byl, a že k tomu (akoli ne bez pekážky z poátku n-
kterých) pinedeno a pi papežowi to biskupstwí mu zjed-

náno, a wyhlašení stalo se 1 Octobris; vv kteréžto píin
také kardinál Ursinus aby pana streyce jeho Ursina Ro-

senberského žádost místo obdržela, w raddé a konsistoi

papežské s ncjwétší oprawdiwostí se snažil, až i breve

témuž Albinowi od papeže zjednaw, odesláno, abv se

pedn w kostel, a potom we wšecky statky biskupské

mvázati mohl. Než posel jeho, když to breve nawracuje

se nesl, málo chybilo, žeby se byl na Dunaji u Otten-

choimu utopil; nebo šif se s plawícíini pohížil, a lidé na

nm byliby se wšickni ztopili, kdyby proti nim s welikýni

šifem nejeli, a na malau lodiku jiní plawci jich wšech

nepobrali. Ale týž biskup na krátký as, otráwen bvw
skrze njakého Philopona Biskupotrawce, jenž potom za

swé wzalj w swtle toho biskupstwí se poradowal.

1 1 IVovembris, jinak we twrtek den sw. Martina,

pán ješt na Teboni, jmíwaje asto hosti, býti ráil

;

wšak nicmén pi konci roku toho na tu jízdu wen

z zem wvdal se.
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Eiéta pán 1575.

1 Januarii pan AMlém wláda domu Rosenberskélio *^7^-

a nejw\'šší purkrab Pražský do Berlína pijeti ráil \v tó

lei;ací od J.MGé, o níž naped doteno; než kurfíirsta

doma nenalezl, kterýž 2 Januarii z Griimigen do Berlina

pijeti ráil; 5 z Berlína pán Rosenberský ráil do Borutu

dojeti, G do Rirchamu, 7 Rottenburku, 8 Gottleben, 9 Tep-

lice, 10 Bíliny, 11 Budyne; 12 pan wláda z té pauti íšské

ráil do Prahy pijeti.

13 Z Prahy ráil wyjeti. Téhož dne Jiík Petík po-

chowán XV Krumlowé.

16 JMt pán do Tebon ráil pijeti. Dne téhož ti

slunce widína. Byla hrozná tuhá zima.

n Ped nocí s weera po páté hodin na poli

k šesté blýskalo a rozswcowalo se.

3 Februarii JMt pan wláda domu Rosenberského

ráil z Tebon na Krumlow pijeti.

5 Februarii Wácslaw Albin wvprawil se do Olomauce

na korunowání syna swélio, knze a doktora Tomáše, bi-

skupa OJomuckého.

10 Februarii, jinak we twrtek po sw. Apollon, pan

Wilém z Rosenberka ráil list dáti Krínowi na lauky pode

w^sí Pašicemi, aby jich užíwati mohl do smrti za swé wrné,

platné a užitené službv, a zwlášt, že powýšením hráze

rybníka Plastowského dchod rybniný i obilný w nm
zejm zlepšil.

13 pan wláda ráil swatbu konati na Krumlow Pe-

trowi Koenskému, jinak w nedli masopustní.

14 w noci swtlo weliké ukázalo se k stran plnoní.

8 Aprilis turecké poselstwí z Prahy odjelo.

9 JiMCá též z Prahy se hnauti ráil k Drážanm.
10 pán z Pernšteina, nejwvšší kanclé, též za J.Mtí odjel.

18 Aprilis, jinak w pondlí ped sw. Jiím, JMCá s krá-

lem Rudolfem a Arnoštem, byw w Dráždanech u kurfíir-

sta, toho dne zase k Cechm wyjeti ráil, a w sobotu den

sw. Jií byw na Mlníce, odtud ten den do Prahv pijeli

ráil, o emž pan kanclé, druh též cesty, ku panu wláda-
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rowi, tehdáž na Krunilow residenci jmajícímu, napsal takto

:

Dne 25 tuto sobotu minulu sem Jich Mti páni naši zase

s tmi z Drážan w dobrém zdrawí pijeti ráili; a tam

w Drážanech s welikým dostatkem a potebami we wšech

wcech uctiwe chowáni byli, a jist JMt s tmi knížaty

wesel býti ráil. Bywše w Praze, Rudolfowi, králi uherskému,

císa poruil, aby po zámcích a hradech králowských w zemi

se projel, a jak se na nich hospodaí a sprawuje, k au-

edníkm dohlídl.

23 Aprilis, jinak w sobotu den sw. Jií rytíe, stal

se trh mezi prodáwající urozenau paní Eliškau Koenskau
z Dlauhé wsi a w mst Teboni, a kupujícím JMtí panem

wládaem Rosenberským o wes Radostice s krmau tudíž,

item wes Daudleby tež s krmau, ekami, potoky oc. se

wiím píslušenstwím, což tu jmla, za 2.989 kop miš. a

wšak za tu powolnost wsi Radostic aby do smrti swé ona

sama užíwala, pak zase k panstwím Rosenberským aby pi-

padla. Smlauwcowé mezi stranami byli Krin, regent, a Sla-

tinský, heitman na Krumlowe.

(I Maji) Den prvvního msíce Máje pan nejwyšší kan-

clé psaní odeslaw, když pán pedešle se wVmluwna pi JMCé
a paních auednících zemských, že k poátku snmu w Praze

býti nemže pro nedostatek zdrawí swého i jiné píiny,

uinil, pánu žádost JMCé i auedník zemských, aby píjez-

dem swým neprodléwal, w známost uwedl. A takž pan wláda

(11 Maji) jedenáctého dne msíce téhož, jinak w stedu

po sw. Stanislawu, ku Praze z Tebon wyjeti ráil, zstaw
w Sobslawi, a shledaw se s swým panem bratrem pes noc.

A tu i pan Adam z Hradce ku pánu pijel.

12 Maji Poláci držewše walný snm pod Stheszyczan

na nm o hlawu a krále zem swé snésti se nemohli; od-

ložili toho na budáucí snm 4 Octobris do Waršawy.

16 Julii wes Sobnow na panstwí Nowohradském

wyhoela.

28 Slunce bylo zardné jako krew, a pošmurný den

byl. A toho asu na zámku Krumlowe pan wláda dal

nkterá slawení wvzdwihowati a zámek rozšiowati.

2 Septembris Krin, chtw dchody panu wládai

rozmnožiti, do wšech kaut a stran nahlidal: dal pomiti
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grunty šosowní k nu'Stu kriímlowii, aby se, co je jich, 1075.

naežby obdarowání jmli, a co panského jest, zwdlo.
A tak i pM jiných mstech, nisteká( h a wesnicích k spra-

wedliwosti dohlídak

7 Septenibris král Rudolf, zwdéw, že má b\ti koru-

nowán na králowstwí eské, vdnost w tato slowa swú

ku panu wládai-i listem rukau swau psaným prokázal takto:

Dem vom Rosenbero;.

Lieber der von Rosenberg! Nachdem leh verstan-

den, wie die stend des Konigreichs Behamb sich vergli-

chen betreffend die Succession undt Kronung meiner

Person, bab leh nit umbgehen wollen, Euch iiiemitt zu

schreiben, und dr wail ich wol wals, wie gar trewlich vnd

fleissig Ihr o uch in diesem mir zu guetem bemiihet, die

sarhen dahin zu richten und zu bringen, darneben ganlz

gnedigst zu danckhen und Euch dessen zu vergwissen,

das Ich es bev mir in kain vergessen khummen lassen,

und mich zu allen gelegenhaiten gegen euch der massen

erzeigen will, das Ihr mich nit undanckbar solt betunden.

Wiinsch euch hiemitt allen gliickliclien Zustand. Datum

Prerow den ~ Septembris ló"5.

Rudolf.

Milý z Rosenberkal Porozuméw já, kterak stawowé

králowstwí eského w píin successí a korunowáni osobv

mé snesli se a srownali, nechtl jsem pominauli wám toho

napsati, ponwadž dobré wím, kterak se wší wrností a

pilností w tom k mému dobrému jste se tu wc k místu

piwésti snažili. Ráím s podkowáním Wám to milostiw

wzpomínati, tím Wás ujišuje, že to u mne w žádné zapo-

menutí nepijde, nýbrž we wší píležitosti k Wám tak se

prokazowati chci, že mne newdného nenaleznete. A s tím

žádám se Wám dobré a šastn jmíti.

12 Septembris weselí swatební pana Wáclawa Ho-

lického z Šternberka na eském Sternberce položeno podlé

poznamenání JMti pana Petra Woka z Rosenberka.

22 Septembris korunowán Rudolf druhý' na králow-

stwí eské. Jaký pri tom process byl, pi historii zemské

obšírn by se našlo ; než tuto toliko krátce dotknu. Kdvž

král JMt Rudolf na hrad Pražském w kostele Avelikém
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kapli swatého Wáclawa w králowský hábit obleen, a dle

korunowání k welikému oltái ubírati se ráil; pan Wilém
z Rosenberka korunu ped Jeho Jasností, což jemu pro

rodu Rosenberského praecedenci jako purkrabí nejwvsší-

niu Pražskému píslušelo, nesl. Jemuž po prawé stran

šel pan Ladislaw Popel z Lobkowic, nejwyšší zemský hof-

mistr, a po lewé stran nejwyšší komorník pan Jan z Wald-

šteina. Jablko pak nesl nejwyšší pan sudí pan Rohuslaw

Felix z Hasišteina, jejž po pi'awé nejwyšší pan kanclé p.

Wratislaw z Pernšteina, a po lewé ruce pan Adam z Šwam-
berka, jako na míst wšeho stawu panského prowázel.

A tak dále to korunowání s jistými ceremoniemi a hlukem

instrumentíj wšelijakych i dl panštním wvkonáno.

Octobris a toho asu JMCá ráil w ^Vídni bvti,

stonaw na dnu a tžký flus ; welmi pepadlý byl.

18 Octobris, jinak w stedu den sw. Lukáše ewan-

gelisty, JMt pan wláda ráil w jistu umluwu w píin pi-

wowáru Drslawského s Prachatickými wstaupiti jednáním

Jakuba Krina regenta, Wáclawa Albina, kanclée a Jeticha

Slatinského, na tento spusob: abv wárky na Drslawicích

do roku pestaly, než aby se w Prachaticích wailo, a do

tch krem, kamž prwé z Drslawic piwa brali, wvstawo-

walo, naproti tomu Prachatití w roce dwa tisíce kop miš.

na dwa terminy odwésti pánu powinni byli. Pitom naí-

zení o posudním a sbírce s obilí i jiní dobí ádowé s strany

žiwnosti a policie. Než ta smlauwa nemla déle trwati

než do roku.

Noyembri hned z poátku páni Polané do Waršawy

k clekcí krále se sjíždli; z nichž jeden wéwoda psal panu

wládai o nowinách w latinském jazyku takto

:

Welmi se Moskwy bojím ; nebo po tomto od Tataríi

wpádu a pohubení (nad kterýmiž se pro swé híchy Polsko

zhrozilo) šlechta i obecní lid k nmu jsau náchylní; nebo

Tatai, když z turecké zem skrze široké paušt do Po-

dolic wpadli, na díle od Moskwy bywše rozehnáni, kdvž

naši z domu utekli, oni za nimi tiše se pustiwše, nenadále

na naše udeili, až ke Lwowu na tyidceti mil wšecko

meem a ohnm pohubili, nesíslný poet lidi zajali, sídel

zcmanskVch neb twrzi pes ti tisíce pohubili, našedše n-
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klcré na postelírli, pannám ani dtem neodpauštejíco, ka- i

stelánowi Žarnowskému wšecko w Ruších popálili, zname-

nitý statek odali; sám sotwa ujel. Summau takowý hrozny

poiiansky ukrutný t^Tanský wpád stal se, že i Krakow d-

siti a tiásti se musil, i tém wšeckno králowstwí. Tak Ta-

tai mimo nadálost nahrawše se a swému t^Tanstwí dosti

uiniwie, wysuli se do walaské zem na pomoc Turku, ježto

toho prwé nebylo, proto že walaská zem byla w puntu

s Turkem. A tak Poláci nkteí, wydawše se zbrojn k po-

mezím tatarským, ekawše na n, kdyžby se nawracowali,

aby jim zajaté a zlaupené zboží odali, ošizeni jsau s we-

likau záhubau tch krajin. AVšecka turecká zem porobau

našich lidí naplnna jest.

7 Novembris JMt pan Wilém z Rosenberka, wláda,

ráil z Ki'umlov\a do Lince odjeti.

12 Decembris nkteí z wéwod, biskup a šlechty,

staw králowstwí polského, na snme w Waršaw wolili

sob za krále i wyhlásih Maximiliana císae JMf, za kte-

rauž píinau nejedni s tau weselau nowinau za císaem

do Wídn jeli, a wdn pijati slawn se wším dostatkem

chowáni a darowáni byli.

15 Decembris páni polští, Petr z Borowa, nejwyšší

heitman Krakowský , Jan Tarlo, palatin Lubelský, On-

dej hrab na Tenín, palatin Beízsky, Mikuláš Šenický,

podkomoí králowstwí polského, uinili omluwné psaní

k JMCé, oznamujíce, pro wtší poet praelatu, pán a

rytíistwa té elekci nkterých Polák JMti za krále pol-

ského místa dáti nemohau a nechtjí, prosíce JMti, aby

toho niímž zlým wzpominati neráil. iNa kteréž jejich ja-

lowé píiny (nebo sice nikdy Poláci chuti k Nmcm, a

zwlášt k domu rakauskému nemli) císa 3]aximilian 29

Decembris odpow 'zhotowiti daw, jim odeslal, kteráž ani

jich k slušnosti k domu rakauskému pohnau'^^ nemohla.

16 Decembris .I3It pan wláda Rosenberský ráil na

Krumlow pijeti.

26 Decembris JMt pan Petr Wok wlastni rukau po-

znamenati ráil takto : Jel jsem na Krumlow z Bechyn na

Mikuláše Bouchwala a na Oldicha astolora weseh.
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liéta pán 1576.

1 Januarii JMCá sjistau instrukcí pana Krištofa z Teu-

fenbachu, raddu swii^ k Stefanowi Bátorv, wejwod sedmi-

hradskéniUj z \A ídne wvprawiti ráil, za príinau tau, po-

nwadž JiMCá od pán Polák za krále wolen, abv on

wejwoda k libosti nkteré šlecht dle uwarowání mnohého
nebezpeenstwí a škod proti tomu wolení nebýwal, ale ra-

dji na stranu JMti se naklonil, a bywši od šlechty polské

na tom zawiíno, abv Annu, knžnu polskú, sob on Bátory

za manželku pojma, tudv králowstwí dosáhl, nepominul

císa" Maximilian i k ní, daw zhotowiti w Wídni dne 3 Ja-

nuarii instrukcí, arcibiskupa Gnznenského s nkterými

jinvnii wvprawiti, a p Její Mti žádostiw wyhledáwati,

abv k sob takowho wolení na ublížení JMli a domu ra-

kauskému nepijímala, ale radji o to se snažila, aby mezi

Její Mtí a domem rakauskym wtší spíznní a pátelstwí

býti mohlo, žádaje toho, aby sedmihradského sob za

nianžela nebrala. A o túž wc, nepominuw niehož ani

kterého wzácného pána w králowstwí polském, císae se

wší pilnostíj aby zlehení pro to wolení od Polákw ne-

nesl, se staral.

9 Januarii JMCá bvw w Wídni, ráil pana wládare

domu Rosenberského se panem Mataušem z Lojow na Al-

tendorfu, heitmanem knížetstwí Swídnického a Jaworni-

ckélio, s swdicím listem a instrukcí do králowstwí pol-

ského na snm do Ondejowa, kterýž držán býti ml
18 Januarii, wvprawiti; kterážto instrukcí to w sob sum-

mown obsahowala: Jakož jsau páni Poláci poiádn a

slawn JMCú za krále polského wolili i wyhlásili oc. než

že nkteí naproti tomu se postawiwše tetího dne po

témž wolení a wyhlášeni císaském nejjasnjší knžnu,

paní, paní Annu, ddiku králowstwí polského, za králownu

wvhlásili, wšak na ten spsob, aby Stefanowi Bátorymu,

wejwodowi sednuhradskému, za manželku se dostanauc,

na králowstwí nui dosednauti pomohla; a ponwadž Po-

lákm, tak rozdwojenVm, widlo se jinší sjezd k dokonco-

wání též elekcí položiti, z té píiny JlAlCá leyaty swé wy-
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prawil, abv se se wííÍ pilností snažili^ kterak by pánu Po-

láku odporných mysl obloniicc, k .IMCé nakloniti mohli,

wsech cest wvhledáwajíce. A ponewadž solwa páni Poláci

a šlechta od knžny Anny ddiky upustí, aby aspoíi

k tomu piwcdeno b\ti mohlo, aby Arnošta, císarowa ^^na,

táž knžna za manžela pojala. A tak pan wlada dle mi-

lostiwé wule a naízení JMCé tu jízdu do Polska, podruhé

jednaje o králowstwí, ped sebe wzal, neprodléwaje.

20 Januarii, jinak « pátek den s\v. Fabiána Šebe-

stiána, pijel pan wláda- do msteka Mchowa. Odtud

psaní panu Petrowi Zborowskému, wéwod a generálu krá-

lowskému, žádaje rady, kde by dále príležit obrátiti se

blížeji k Jendiejowu ml.

28 Januarii na tom sjezdu w Ondrejow w králowstwí

polském rylírstwa odewšad dle retowání wolnosti aneb

swobod bylo se sjelo do 20,000^ a tu sjednali se o wé-

wodu sedmihradského.

Ale sluší i to wdti, jakož nahoe doteno, že pan

wláda Rosenberský welikú (anobrž wtší nežli dm ra-

kauskv, nemluw toho na zmenšowání a ujmu téhož sla-

wného domu) náchylnost od pán Polák jml, a za krále

žádán: jakož jeden tehdejšího asu k dwrnému pí-

teli w polském jazyku byl takto napsal

:

Jeí^o Miíošci pana z Piožmberka, cnotliwego i šwie-

tego pana, aczcšmv wszyscy radzi widzieli, ale na wiekszy

nasz žaí do nas go posláno. Gdyby byí przed szešcia nie-

dziel przvjachaí, prawie bv w czas byío rzeczom naszym. Ale

Bože ternu nieodpuszczaj, kto nam w tém winien. A doleji

:

3Iyámy Uhra królem obrali kiedy Czecha niedopuszczano.)

Pan wláda pro tu k sob náklonnost pán Polák

w nemalém podezení u JMCé byl, jakoby on sob wíce

než domu rakauskému pál a jednal. Pán rozumný, aby

žádné lehkosti a škodv i zkázy w té píin nenesl, welnii

maude sob wedl, ped císaem dostaten newinu swú

ukázal, nvbrž i k tomu piwedl dle dokázání wrnosti, že

arcikníže Rudolf za krále eského wolen i korunowán,

Polákm také znáti dal, že w králowstwí wprošowati neb

wkupowati se nemíní; než aby legitim, weejn a jed-

nosworn od nich wolen byl, žeby tauž jejich elekcí, wšak
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bez uražení JMCé polircinauli nechtl. A lak na oboji

stranu zachowati se hledl.

Pan wládai' nawrátil se z té pauti z Polska do Wídn
14 Februarii, jinak w auterý den s\v. Walentina. Mezitím

umew.ši 5 dne Februarii téhož roku paní sestra pán,
paní Alžbta Šwaniberkowá na Zwíkow, pán o té smutné

nowin w Wídni zwdw, panu bratru swému listowní

odpowd dáti ráil: Jedno abv tlo mrtwé w nedli píští

pochowáno bylo. Druhé služebníci a služebnice nebožky

aby pkn wybyti byli. Tetí dle statku po ní opatení

že Adama Záliorku wyprawuje; jakž })y poheb se wyko-

nal, abv pan Petr Wok zámek Zwíkow se wsím k nmu
píslušenstwím i Kestanv, což k nim náleží, pidada k Zá-

horkowi jednoho z služebníkw swých stawu rytíského,

jim obma spolen, jakž jest toho paní sestra nebožka

w držení a užívvání byla, k opatení poruil. Ctwrté re-

gistra wšech duchoduw až do oasu pohbu nebožky paní

sestrv abv se zapeetiti a jiná nowá registra od toho asu
založiti se dala. Páté aby pan Krištof z Swamberka tomu

odpíral, aby pan Petr Wok s paní a pánem z Hradce

oznámili, že to s wolí pana wládae iní oc. a on pan wlá-

dai že s pánem, budeli co na odporu, porownati se chce;

jakož pak tak podlé tohoto rozkazu a wvmení wvkonáno.

23 Martii císa Maximilian pedse we Wídni zustáwati

ráiw, se vvší pilností staral se o obecné dobié králowstwí

eského a zemí k nmu piwtlených; a kterého asu bv

snmowé w týchž zemích drzá ni býti mli i skrze posel-

stwí se panem wládaem domu Rosenberského radu bral.

3 Aprilis Adam Pergar, dchodní písa Krumlowský,

platný služebník, umel.

W králowstwí eském i jinde listowé odpowídající od

nepítele Turka jakýmkoli pinvodem procházeli takowí:

]Mv Soliman (sic), welikého boha w nebi milostí biih na

zemi a weliký císa wšeho swta, otec a ochránce wší

zem, wzkazujem tob Maximiliane wšecku nemilost a zkázu

wšech twých zemí i s twými pomocníky. Oznamujeme
tob, jsauce my od welikého boha na nebi nejnepíemo-

ženjším bohem a welikomocným císaem na zemi a w Ba-

bylón pán, Armény slawného kmene ž(jldán, weliký po-
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mocník lioliuw^ kníže w Tyrii, král wsech kiálúw od \v\- ifi?'"'

chodu az do západu, probošt w ráji boha Machonietowa

a záhubce wšeho kesanstwa, twých, kteíž se kesané

jmenují, ochránce a opali'o\vník hrobu twého ukížowa-

ného boha, swítzitel a pán wšeho sweta, tebe >ia\iniiliane,

který se králem w íši i w zemi uherské píšeš, pod ztra-

cením koruny naší tebe nawštíwíme. Protož k nám jiné

nadje nejme j, než tu, že lebe se tinácti ki-álowstwími, né-

kohkonácti tisíc \v poctu na koních i pších, s tureckými

i nmeckVmi rvstunkv, ba i se wší swau íší, že ty ani

twoji jak žiwi newidii ani neslyšeli, ped Wídni, twým

hlavvním mstem, a w tom mst tebe nawštíwíme, a tebe

naším tvranstwím wezmeme. Cožbv tob bh twj, na

kteréhož tv daufáš, chtl spomoci, budeli to, tehdy my,

bíih na zemi, s twými pomocníky tebe pobíti a nejohaw-

njší smrtí, kterauž vvymysliti moci budeme, utratiti dáme.

Toho jsme tob, abv se smutný w swt wdl ím spra-

witi, tajná uiniti nechtli^ Dán w Constantinopoli w mst,
z kteréhožto twoji pedkowé jsau wvhnáni a zajati, 2i

dne msíce Aprilis, králowstwí našich léta 22 (sic) 1570.

2 1 Junii pan Wilém z Rosenberka wyprawil Jana

Netolického, služebníka swého, do Polska k knížeti Ostrow-

skému Gonstantinowi w píin panstwí Raudnického, do-

kládaje, že téhož iNetolického s instrukcí a listem wícím
dle nkterých dwrných a tajných wcí o též panstwí

jednání k knížeti scinvaln odsílá, aby mu weno bylo.

K knížeti pijew, kníže do žádného jednání dáti se ne-

chtlo; listem zase odeslaným po témž Netolickém welikým

zaneprázdnním zemským, a že králowstwí ješt upokojeno

a k prwnjšíum ádu piwedeno není, wýmluwna se uinil.

A jakož pan vvláda žádal, aby poselstwí z králowstwí pol-

ského do zem eské od téhož knížete k jednání o též

panstwí Raudnické k 17 dni Decembris wypraweno bylo,

kníže požádal dalšího terminu až do swátkii welkononích

léta nejprw píštího, že k tomu asu swé sekretáe odešle,

aby se pánem o to panstwí smlauwu uinili
;
pán abv do

toho asu strpení jml.

7 Král Rudolf JMt ráiw býti w Linci, pátelským

psaním pana wládae wlastní rukau se dožádal, ponwadž
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nejednmi težkvnii wcmi zaneprázdnn jsa, rady pán
by potí-ebowalj aby pán k JMti tu cesiu nedaleká wyko-

nal. To se newí, wykonalli pan wláda tu jízdu; než že

15 Julii w nedli den rozeslání sw. apoštolu w Praze býti

ráil, dolwrzuje datum psaní ])án ku panu bratru, w nmž
dokládati ráí, že okolo pondlílio neb auterého ped sw.

Jakubem pana bratra na Becbvni nawšlíwí, žádaw se tu

se paní brabnkau z Serinu, paní Ewau, se sestrau swau,

sbledati, kteráž pedtím byla u pána z Šprincenšteina na

zámku Sprincenšleinu.

26 Julii, jinak we clwrtek po sw. Jakubu, JMt pán

ráil na Tieboíi piijeti; a bywše již hotowí w now wy-

stawení dwa kosteli u msta Tebon, jeden sw. Jiljí a

druhý sw. Alžbty, JMt arcibiskup Pražský Antonín dle

poswcení jich na Tieboíi na dožádání pana wládaíe se

wyprawiti ráil, a jich poswtil. Odtud arcibiskup jel na

Krumlow, a tam kapli na zámku w pátek po sttí sw.

Jana poswtil, tak jakož pamt o tom poznamenána w la-

tinském jazyku takto: 31 Augusti facta est reconciliatio

ecclesiae in arce Crumloviensi per reverendissimum oc.

12 Octobris ráno mezi osmau a dewálau hodinau

w Režn na snmu íšském žiwot swj dokonal kesansky
s dobrau pamtí, a mluwiw až do nejposlednjšího takm
zíwnutí, JMCá císa Maximilian, toho jména druhý, z domu
rakauského. Ped smrtí swau synu swému Rudolfowi po-

ruil, aby rady pana wládae domu Rosenberského nepo-

bíhal, ale ní se íditi liledl, že nebude zaweden. Tlo
císae mrtwé po wod od Rezna na šifu plaweno až k Linci,

kamž obesláni byli skrze císae Rudolfa, svna nebožtíka,

nejwyšší páni auednící zemští, jakž o pilné a platné wci
tohoto králowstwí a zemí k nmu pináležejících, takž

aby poestn tlo to mrtwé do Prahy, na hrad residencí

králowské a císaské, dowezeno bylo, jakož pak na wtším
díle pední páni zemští i pán z Rosenberka tam se wypra-

wili, a poslední tu službu císai pánu swému konati pomáhali.

15 Decembris, jinak w sobotu po sw. Lucii, pan Petr

Wok na oznámení pana wládae za píinau píjezdu JMCé
na Krumlow i jiných mnoho poctiwých pán a pátel, aby

proti JMti poctiw se wyjeti mohlo, naped pijeli.
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Í6 Decembris .TMCá se paní ninteí swau, císaowau i.''*s

i\Iarií, i s nemalým dworcni na Krumlow pijeti ráil, od

pana wládare se wším dostatkem opaten a uctn.

18 Císa z Krumlowa wyjel, a cestu ped sebe ku

Praze wzal.

Toho roku a asu tyto byly raddv a naízené osobv

w kancelái JMti pána a wládae domu Rosenberského na

Krumlow: Wolf Trautenberger z Trautenberku, Jetrich

Slatinský z Slatiny, Baltazar Belzar z Eberšteina, item po

smrti kanclée syn Jan Albin z Helfenburku i za žiwnosti,

kdvž otec odpoíwal; než Krin, když pijel, pední místo

jmél, a pední regent wšech panstwíbyl; heitmanv, aued-

níky a písai pi dchodech wšemi wládl. I to wédti

sluší, že pan wláda jim, raddám swym, do kanceláe dáti

ráil pee zwláštní, rže s štrichy erwenými a bílými

s nedwdy, a okolo text po stranách tento; Rožmberské

kanceláe pee.
Již toho asu i pedtím pán ráil alchumisty fedro-

wati, njakého Claudia Syrra, Daniele Px'andtnera, njakého

Jeremiáše, item Bawora Rodowského dc. Pan Wácslaw

z Wesowic a Petr Hlawsa z Liboslaw byli patroni alchu-

mist ; než Hlawsa s Prandtnerem a Jeremiášem laboro-

wali \v kláštee Teboském; w emž jim njaká Salomena

kauzelnice nápomocna byla. Pedtím léta 1574 njaký

poklada alchymista bvl na Krumlow, jménem Kristof

z Hiršberku neb Jelení hory. Ten pána k jisté smlauw
piwedl, jakoby swym umním jist byl; ale nedowedw
nic, jako jiný podwodník wywázl. Léta 1566 laborowal

jeden doktor Leonhart Yychperger z Erbachu w Pracha-

ticích; i toho sob mnoho pan wláda wážil, a wlastní

rukau mu psáwal. Carolus Widman z Augšpurku ten také

alchumisty fedrowal. Léta pán 1565 Magister Antonius

Michael již znám byl panu wládai Piosenberskému ; o jeho

podwodích mnoho by bvlo psáti. Léta 1570 Nicolaus

Reusperger mathematicus (jakož se titulowal) z Jochims-

talu w tom se slyšeti dal, že wynalezl motm perpetuum,

takowú wc, o níž žádný' od poátku swta newdl, a

to kolo w^rýsowané pánu odeslal, jen aby nco na pánu

wvlauditi mohl.

W Hrezan.
| q
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liéta pán 1577.

1577. 9 Januarii pedepsaný alchymista Claudius Syrrus

Romanus, pijat byw od pana wládae za laboranta^ podal

JMti tchto artikuk\ w Praze: 1. že pi té služb pán
swobodu duše i tla sob wyhražuje; 2. než obranu w w-
cech poctiwých od pána jmíti žádá; 3. w as laborowání

aby žádný do píbytku jeho krom JMt pán nechodil; 4.

umní jeho aby zjewowáno nebylo, než aby wšenii žiw-

nými wcmi náležit opaten byl; 5. aby pi té práci

o zdrawí pišel, aby wychowání swé od pána do smrti

jml; 6. kdyby z požehnání božího se zdailo a filozofský

kámen dokonán byl, pán aby s ním o nj práw se roz-

dliti ráil; 7. než za dokonání toho díla a kamene že

Claudius nepipowídá, ale w rukau božích zanecháwá: než

toliko práci že wynaložiti chce, w tom se zawazuje. Ten

jistý skrze Wácslawa Wesowce k JMti pánu byl kom-

mendowán.

22 Januarii, ten den leželi arciknížata w Kaplici.

Funus Maximiliani allatum.

31 Januarii, ten den pineseno tlo mrtwé císae

Maximiliana na eský Krumlow.

4 Maji, jinak w sobotu po sw. Filipu a Jakubu, císa

Rudolf JMt do saudu zemského králowstwi eského takowé

poruení w píin odjezdu do Slezska pana wládae Ro-

senberského uiniti ráil:

Rudolf oc.

Urození statení a slowútní wrní naši milí ! Wdti
wám dáwáni, že jsme w^soce urozeného Wilénia z Rosen-

berka a na eském Krumlow, sprúwcc a wládae domu
Rosenberského a nejwyššího purkrabí Pražského, wrného

našeho milého, k nám do msta Wratislaw pro dležité

pilné poteby naše obeslati ráili; i oznámil jest nám

poddan, žeby na saudu zemském wtším nkteré rozepe

swé i také na míst poddaných swých jmíti ml, nás

w tom za opatení prosíc. A protož wám milostiw po-

rauinic, pišloliby na kterú tu pi, bu jeho neb na míst

poddaných, abyste ji až do zase jeho nawrácení odložili
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a to opatili, aby pro ncpíílomnosf k škodám pripraweti k.?;

nebyl. Na tom milostiwú wuli naši císaískú naplníte. Dán

na zámku našem Budišín w sobolu po swatých Filipu

a Jakubu 1. \h'l.

22 Maji kn('z Jiík etl, arcipryšt kraje Bechynského

a fará Krumlowsky, žiwot dokonal na Krumlow. Užíwal

lékae njakého Poláka Simeona, píjmením Husa, z Po-

locka. Tyž fará pocliowán 24 Maji.

Item 22 pan Jan Wilém z Rogendorfu wdáwal dceru

swú šlechtinu Alžbtu (jejíž matka byla nebožka paní

Marí^reta z Herberšteinu) za pana Jindicha z Pragen, swo-

bodného pána z Windthagen. Swatební weselí konáno

w mst Wídni; na kteréž i pan wláda Rosenberský jako

pítel pozwán byl.

Jmw pan wláda Rosenberský Ladislawa z Kyllic

wyslaného swého u kurfiiršta saského Augusta (i jiného, N.

u kurfiiršta brandenburského) za píoinau jednání o man-

želstwí swé tetí s knžnau Annau Marií, markrabinau z Ba-

den, žádal JMli Knížecí, aby ráil pánu w tom nápomocen

býti a za pítele se postawiti; kteréžto poselstwí wdn
kurfiiršt pijíti, pánu winš kesanský k takowému swaté-

mu pedsewzetí wzkázati, a že posly a raddy swé ku pánu

do Prahy ke 14 dni msíce Julii wyprawiii chce, oznámiti

ráil; ti aby spolu s JMCé i jiných kurfiiršt a knížat wy-

slanými a raddami, cožby k nejlepšímu pán býti mohlo,

uwažowati pomáhali. A tak pan wláda, uradiw se s JMCau,

do Bawor \\7prawiti ráil legaty; jakož o tom Michael

Španowský, jeden wyslaný, z Mnichowa napsal takto:

Nepochybuji, že WMti wdomo jest, z kterých píin

a welikých, nedostatku zdrawí manželky pana Jiího z Lob-

kowic, pán s námi jest sem jeti nemohl, a psaním swym

dwojím, abych pi WxMti pána wymluwil, jest mne žádal oc.

My pak, jakožto kurfiu-štw saského a brandenburského

Jich Mtí poslowé, sem do xMnichowa jsme pijeli w stedu

u vi"-ilii sw. Jakuba ráno, a kníže Wiléma jsme zde nena-

šli; nebo jest s arciknížetem Ferdinandem do Inspruku

odjeti ráil w pondlí ped námi oc, I nechlíce daremní

poslowé býti, žádali jsme dnes a to jsme obdrželi, že

pan hrab i jiní poslowé a já slyšáni jsme byli od JiMti

15*'
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1577. Albrechta knížete, staré knžny a prostední knžny; jakož

pak páni poslowé jsaii jist in meliori forma to wykonali,

a zwlášt saský. Já pak po jejich wyiízení jiného jsem

k Jich Mti nic nepromluwil, nežli Jich 31ti jsem od WMt
množstwí služeb s winšowáním mnoho dobrého a prospš

nho oznámil, s tím doložením, ponwadž jsau Jich Mti

píin od JMCé, Jich IMtí kurfiir.štw poslw (pro která

se od Jich Mti intercessí dje) porozumti ráili, tedy že

WMti služebná a weliká žádost k Jich Mti jesti, aby se

k Wám mlostiwau a pátelskau odpowdí na to ukázati a

wvjewiti ráili oc. Pitom jsem listy dodal ti; nebo ani

markrab zde není. Nato JMt s knžnami potaz držeti rá-

il; a powolawse k sob kanclée, zase skrze nho tato

odpowd dána jest: Že jest se pednesení wyrozumlo, a

pedkem JMCé, kurfiiršlm a WMti z milostiwého a pá-

telského wzkázání se dkowalo. A ponwadž ta wc be-

dliwého uwažowání potebuje, že nás JMt k dání odpo-

wdi zase k sob, když toho as bude, powolati ráí. A po-

dawše nám wsickni Jich Mti zase ruce, tak jsme odešli oc.

Dán w Mnichovv w pátek den s. Anny léta uts.

A tak to manželstwí jistau wolí a jednáním J3Iti císae

Rudolfa ped se wzato, a smlauwy swatební 23 Septembris

wykonány w Mnichow; jejichž tato summa jest: Po za-

snaubení a determinowáni místa a asu k manželstwí mezi

panem wládaem a niarkrabinau z Baden na Krumlow e-

ském wna jí odewzdáno od paní báby, knžny Jakoby,

a pátel 10,000 zl. s náležitau knížecí wýprawau; proti tomu

od pana Wiléma z Rosenberka, pana ženicha, odwnno
jí též 10,000 zl., a zapsáno na panstwí INowohradském. Dále

jak to swatební weseh konáno, pi následujícím roku najde se.

ÍNaped oznámeno, že pán žádostiw byl, panstwí Rau-

dnického dosálmauti, k kterémužto panstwí toto náleželo:

hrad a msto Raudnice a wsi Wdomice, Launky, Cerni-

wes. Doben, Kyškowice, Židowice, Hrobce, Wodochody,

Wšestudy, Hnwice, Radice oboje, malé i welké. Bíza,

Rowny, Dam, ernúek, ermika, VVesce, Záluží, Kozlo-

wicc, Nowá wes, Bukole; Chodúny, Kiwenice, Brzánky,

Bezdkow, Wyšetín, Wetlá, Hoštka msteko, Lužec dwur

a wes, a náprawníci wsickni odešlí i panští s službami swymi
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i se wšemi a ušelijakýnii jejicli príslušenslwími oo. Kleró- ij??

hožto panstwí pan wláda dostal od císae Maximiliana /a

swó werné služby léta páné to75, tak jakž od JMCé wklad

do desk zemskVch toho dotwrzuje; wšak nicmén po smrti

císae Maximiliana nemalé zaneprázdnní pro n s Hanu-

šem knížetem Ostrowskvm, wéwodau polským, jml, když

též kníže proti pánu s chvtrymi obmysly a kiwými po-

wstalo, a na císaie Pvudolfa wznášelo; ale proti sprawedl-

nosti a práwu nic obdržeti nemohlo; musilo se spokojiti,

dostawši od pána slušné odpowdi, i na saudu zemském

téhož panstwí odsauzeno.

Toho roku w mst Krumlow eském kaštna na

rvnku poala se stawti z obecního nákladu.

29 Septembris wes Milikowice wyhoaly.

4 Novembris hodinv bicí na zámku Krumlow, ne-

biwše pedtím, skrze Jana Netolického z Turowa, purkrabí,

naízeny.

18 Decembris uinn poheb kancléi Rosenberskému

panu Wáclawowi Albinowi z Ilelfenburku, jenž wrn a

dlauho domu Rosenberskému slaužil. Nenechal j)o sob
mnoho statku; nebo lakomec nebvl, jen na mírném opa-

tení pestáwal, a halafanc nebral.

fiéta pán 157S.

18 Januarii JMt oswícený kníže pán, pan Antonín, «57s

arcibiskup Pražský, pijeti ráil na Krumlow.

Ženitba Ieli pana A\iléma z Rosenberka.

Oznámeno naped, kterak pan Wilém, wláda Rosen-

berský, tetí knžnu k manželstwí zjednati i smlauwj swa-

tební s pátely JMti uiniti ráil. Dále na jiném nepozstá-

walo, než aby takowé manželstwí potwrzeno a oslaweno

bylo. Z té píiny pan ženich k weselí tomu nemálo pánu

pátel pozwati ráil, oznamowaw, kterak pedn z wle boží,

potom milostiwau náchylností, radau a jednáním JMCé Ru-

dolfa II oswícená knížata, pan Albrecht, falckrab na Reynu,

\y horních i w dolních kníže Bawoich, s Její Mtí knžna

u

pani mateí swau, a pan Filip markrab z Baden, hrabe

z Španheimu, ráili jsau dceru a tetu a sestru swú Její iMt
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oswíccnii knžnu pannu , pannu Annu Marii, niarkrabinu

z Badcn^ k stanu s\v. manželstwí pánu zamluwiti a dáti.

A dále se Jich Mti s panem ženichem snésti ráih, že pannu

dotenu Její Mt oswícenú knžnu sami osobné na zámek

páné Krumlow ten pondU po nedli devvítníku totiž 21

Januarii pinésti ráí dg.

Na kterýžto den podlé ádu kesanského potwrzení

stawu manželského a weseU swatební konáno s welikau

sláwau a hojností. Nebo se wsech stran, z Cech, z Morawy

i z Nmec poteb weliké nesíslné množstwí dodáno. Na

kteréžto pozwání a pátelská žádost nejedni panu wláda-

owi pipsali, i skutkem k tomu weselí najíti se dali: mezi

nimiž pan Wratislaw z Pernšteina , nejwyšší kanclé krá-

lowstuí eského, wyslán byl na miste JMGé. Pan Petr Wok
z P»osenberka s nkterými pány pátely proti knížatm Jich

Mtem a knžnám, když ten pínos panny markrabiny wy-

konáwali, na hranice dle piwítání a prowedení Jich Mtí

do Cech wyprawen byl. Pan ženich s pannau newstau,

oswícenau knžnau Annau Marií, markrabinau zBaden, skrze

Antonina, arcibiskupa Pražského, oddáwán, a k tomu swa-

tému manželstwí potwrzen. A mnoho wers k tomu satku,

winšowawse manželm požehnání božího , složeno , wšak

jen tato ti disticha widlo mi se jakožto obzwláštní tuto

položiti:

Epigramma.

Sustulit atra dies socias Gatharam Sophiamquc,

Ast Annám felix reddidit alma dies.

Anna Maria decus fido de pectore vestram

Han thalami sociam jungit amore Deus.

Crescat amor crescat numerosa propago fidesque,

Austria cum Bavaro juncta Badena Rosis.

Abraham Bock.

1 Februarii arcibiskup Pražský odjel.

20 Februarii nawrátiw se kníže Wilém do Mnichowa

7. toho weselí, na kteréž na míst pana otce swého pann
newst pínos uinil a na Krumlow prúwod dal, pana

otce swého, kníže Albrechta, i paní mater w dobrém

zdrawí našed, o tom skrze pátelské psaní panu Wilémowi

z Ptoscnberka znáti dal oc.



z poátku msíce Maji byl pan wláda na Krumlowe

se paní knežnau manželkau swau a panem Filipem mar-

krabím z Baden.

13 Maji, jinak w auterý po na nebesa wstaupení

Ki'ista pána, JMt arcikníže Arnošt okolo hodiny sedmnácté

do Hradec Jindíichowa pijeti, a tu na zámku u Adama

z Hradce posnídati, a až do dwadcíti hodin zdržeti se ráil.

8 Junii dux Bavariae venit huc (s. Crumloviam), to

jest: Albrecht staré kníže baworské z Mnichowa se paní

manželkau swau pijeti a nawštíwiti ráili pana wládaie a

paní markrabinu, pátely swé, na Krumlowe eském. Chtli

tomu, že jmel s sebau 279 koní. Piwítán slawne a cho-

wán byl se wšemi dostatky, jakž na takowé hosti náleželo.

Proti JMti wyjel pan Petr Wok z Rosenberka s nemalým

potem reitharu dosti strojn a ozdobn až do Drkolen,

a tu na JMt oekáwal. Byl jistý orato naízen, který

kníže wýmluwn piwítal, také dwa stawu rytíského po-

ctiwi staí echowé, wsak nmeckého jazyku powdomí,

aby JMti Knížecí na službu hledli, ustanoweni.

13 Junii zase z Krumlowa hnauti se ráili.

19 Junii JMt císa Rudolf ráil z Wídn wyjeti
;

je-

hož arciknížata bratí JMti prowodili, a posnídawše spolu

na zastawení, rozjeli se, císa k Cechm, a tito zase do

Wídn.
Toho asu praedikanti z Wídn byli w^^powdíni.

25 Junii, jinak w stedu po sw. Janu, paní Anna

Hradecká z Rosenberka nawštíwiwši paní markrabinu na

Teboni, Její Mt s sebau na Hradec we twrtek piwezla,

zstawši knžna až do pondlí na Hradci, bywsi odpu-

štna od pana wládae.

13 Julii fulmen tetigit Blansky; to jest, Blanský, wes

na panstwí Nowohradském nad Kaplicí, od powtí zapá-

lena a zkažena.

19 Julii imperator Rudolphus venit Crumloviam;

JMCá ráil na Krumlow pijeli w sobotu po rozeslání

swatých apoštolw, a tu w nedli celý den odpoinauti.

Pan bratr pana wládae též k služb JMti najíti se dal.

21 Imperator discessit Budwicium; JMCá ráil ode

brati se z Krumlowa k Budjowicm.
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1578. 20 Julii, jinak w nedli po rozeslání swat}ch apo-

štol, pan Jan starší z LobkowiCj radda JMCé a praesi-

dent w komoe králowstwí eského, wdáwal pannu dceru

swú Ewu šlechtinu z Lobkovvic na zámku Toníku za

pana Adama staršího z Šternberka a na Sedlci.

16 Septembris, jinak w auterý po powyšeni sw. kíže,

na Krumlow eském pan wláda swatební weselí paní se-

ste swé, paní Ewé hrabince z Serinu, když se podruhé

za hrabe wlaské, jakož nahoe pi historii její oznámeno,

wdáwala, strojiti dáti ráil. Kteráž jmewši w zemi hodné

pány i jinde i též z Polska, kteíž o ni stáli, nevidlo se

jí, zawázawši na swém smyslu, s odstrením rady pana

wládae, jiného wzíti nežli Wlacha, pinesši k nmu statku

wíce než za 30000 kop mis. Pobywši s Wlachem nékter}'

rok we Wlaších w Maniui, statku pozbvwši, 1. p. 1589 do

Cech s ním pijela, a tu pi panu wládai i panu bratru

menším dlauhý as zstáwala, až Jich Milostem to s ob-

tížností bylo. Dala na sobe znáti, žeby njaký statek rádi

w Cechách kaupili, ano již kupidla nebylo; ale ponwadž
paní toho prwé neuinila, a newonélo jí w patrii, pedce
salátu wlaskému piwykati musila, až i tam žiwot zawela.

I to se nachází, že skrze pana manžela swého prwního,

pana Mikuláše hrab z Serinu, piwedena byla k nábožen-

ství pod obojí ewangelickému; kteréž potom we Wlaších

opustila, pistaupiwši k ímskému náboženstwí.

27 Octobris, jinak w pondlí ped Simonišem Judau,

JMt pan Wilém z Rosenbcrka ráil na Krumlow pijeli

i s Její Mtí knžnau, paní manželkau swau ; než paní hra-

binka, sestra pana wládae, odjela ped píjezdem Jich

Mtí na Sprincenštain k swému panu manželu.

8 Novembris, jinak w pátek po sw. Linhartu, pan

wláda z Krumlowa na Teboíi wyjcti, a na druhý den,

to jest w nedli, do Sobslaw pijeti, a odtud, shledaw

se tu se panem bratrem swým, ku Praze obrátiti se ráil,

nechaw paní manželky doma.

25 Novembris a toho asu buchalteria nowá na Kru-

mlow nad branau dolejšího placu dohotowena i jiné sLa-

wení tudíž.
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15 Decembris, jinak w pondMí |3o s\v. Lucii, pan >í>78.

wládaí' nawrátiw se na Krunilow z Prahy, nalezl tu pana

šwagra hrabe z Gasoldu s nkterými jinými pány.

JLéta pán 1579.

13 Januarii byw u JMti pana wládaie na Tieboni '^'^•

pan Adam z Hradce, toho dne k domu na Hradec, a pan

wláda se pani knžnau, manzelkau swau, do ÍNetolic od-

jeti ráili, kdež se tehdáž obora zaala dlati, o emž
nížeji, úmyslu byw odtud na Zelená Horu jakožto poru-

ník, o emž nahoe oznámeno, dohlídnauti. A takž

15 Januarii pan wláda ráil na Stelu pijeti.

16 Na Zelenu horu; I" zstati ráil tu.

18 zase na Stelu wyjel, a zastawil se u pana Wác-

lawa Swihowského na Hoi'až(ibwicích u snídaní.

19 ráil se zase do Netolic nawrátiti.

24 hrab z Gasoldu odjel z Krumlowa s swým hau-

fem Italianu w nebytí pana wládae doma; nebo w Neto-

licích býti ráil.

26 Pan Wilém na Krumlow z Netolic pijeti ráil a

tu pobyti až do 31 Januarii, kteréhož dne wyjel ku Praze

až do Netolic.

Jizda pán k Raiuliiici.

1 Februarii na Blatnú, pak do Píbram, Berauna,

Busthrad; 5 na Raudnici, kdež pan wláda ráil zstati

jeden den; 7 ráil do Prahy pijeti, nechaw paní manželky

swé na Raudnici, kdež Její Mt toho msíce zstáwati a

potebami skrze Wilma Bekowského fedrowána býti ráila.

9 Februarii pan Petr Wok z Rosenberka k JMti panu

wládai do Prahy pijeti ráil.

3 Maji, jinak w pondlí po sw. Filipu a Jakubu, pan

wláda ráil itwání držeti u Lonmice, na kteréž pana bra-

tra svvého i nkteré pány a sausedy stawu rytíského po-

zwati ráil.

20 Maji, jinak w stedu po nedli GantatCj pánu a

obywatel kraje Bechynského w mst Táboe sjezd ; kdež

sebrali se pední stawu panského, pan Petr Wok z Ro-

senberkaj pan Gimburk a mladý pán z Talmberka a pán
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z Hradce, než z stawu rytíského byli na wtsím díle mladí

lidé, nemalý poet; nic tu sjednati se nemohlo, protože

na snme bylo natom zawíno, že osoby z pánu saudc
zemských na týž sjezd wypraweny býti mely, ehož se

pominulo.

17 Junii, jmak w stedu po slawnosti swaté Trojice,

jídawše nkteí služebníci a eládka JMti pana wládae
w mst Krumlow u Michala Mazaucha w hospod, auet
stal se mezi heitmanem tehdejším Adamem Záhorkau a

týmž hospodáem o to protráwení eledi zámecké ; nebo

w nebytí pána doma widla se jim menší autrata krom
zámku.

Toho asu u Raudnice obora bažantní dlána od ka-

mene, a we tech skalách kamení k ní lámáno, a nco jí

nedodlané k jaru zstalo.

Roku toho Krin, znamenaw, žebv na zmatku statek

jml, ponwadž na duchowenstwu kláštera Korunv byl,

usilowal o jinší místo, kteréžby ma w ddictwí pišlo,

totižto Sedlany, kterýchž i dostal. Než Lepta daw pkn
divvným hospodástwím a mysliwostí wymalowati , chu
k nmu panu wládai uinil, tak že tu pán sob to místo

k zwíili a kratochwíli obrátiti ráil, daw tu udlati obrku
pro králíky i sice welikú oboru, kteréž rowné w Cechách

není, jenž bezmála w okolku dw míle drží, plotem de-

wným ohraditi, pro niž swedeny tyto wesnice : Sitice, Ro-

owice, Tebánek horní a dolní a Krteli? wsi celé, a od

Hrbowa, Tebanice a Žitného díl. Summa dwor swede-

nych bylo 4í. To dalo se regirowáním Krínowým za

Matje z Weweí, jinak Silhánek eeného, heitmana Ne-

tolického.

PaiHf, co se dáwalo od luUlánijednoho prcivazce obory JSctclick.

Od trhání tesw od jednoho kmene . . 3 kr.

Od trhání latí od jedné holi .... 1 gr.

Od tesání stn spodních od jedné po . 2 kr.

Z téhož od ustanowení jednoho prowazce

té obory dalo se, když ty tesy a lati

pihotowené jmli óO gr.

Od pikrvtí .šindelem jednoho prowazce .10 »
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Od jechowání dwau kolí 1 g''-

Ofl podezdíwání jednoho prowazce dá-

walo se ló »

a na 30 prowazc. podezdení pidalo se jeden str. žita.

Prowazec jmá w sob 32 lokte Wídenské.

Widí mi se také ješt tuto položiti o hospodástwí

Krínow, o nmž takto w zwláštním spisu nacházím.

Za sprawowání a wládastwí JMti wysoce urozeného

pána, pana Wiléma z Rosenberka, nejwyššílio pana pur-

krabí Pražského oc , tehdáž když jest pan Jakub Krin
z Jelcan JMti pánu slaužil, tito wnit psaní duchodowé a

užitkowé na panstwích JMti pán jsau wyhledáni a spra-

weni od 1. 1560 až do 1. 1579.

(iXota. INež co jest proti tomu istých rolí, ddin,

chmelnic, štpnic, luk, tráwnik, les užitených, též dwor,
wesnic i jiných grunt swedeno, tuto nepokládá se. Jmám
za to, že nepolepšilo se w Cechách, než se zkazilo a

pohoršilo.)

Na panstwí Krumlowském :

Item nejprwé woda piwedena trubami na pedhradí

zámku Krumlowského.

Item Rechl na ece nad Floperkem w now udlán,

kterého se až posawad užíwá.

Item luk wyhledáno u Chwalšin, u Wišném, nad Ke-
nowým, w hájemstwí Ktiském i jinde, na kterýchž jest

znamenitý poet sena wozw.
Item pivvowár Krumlowský dostawen, a tehdáž nej-

prwé na nm zaalo se waiti.

Item piwowár Plawnický z gruntu w now u-^stawen

a teprwa založen.

Item piwowár Swortzpošský také z gruntu založen a

wystawen.

Item hned pod tím piwowárem Swortzpošským we-

licí dwa rybníci jsau wymeni.
Item mlýn u Plawnice w now udlán i rybníci.

Item rybník Poátek wymen i udlán.

Item dwur Plawnický wšecek z gruntu wystawen a

welmi ddinami rozšíen.
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Item owín w now postawen i owcemi osazen pi
tom dwore Plawnickém.

Item odaumrt se wyhledala, kteréž každého roku do
nkolika set se schází.

Item dwLir nowý Krunilowsky založen a z gruntu

wystawen a ddinami rozšíen.

Item pi témž dwoe owín také w nowé založen,

wystawen i osazen již nyní jest u Borownice.

Ilem owín u Chwalšin založen^ wystawen i wysazen

již nyní jest u Kenowého.
Item dwur Borownický založen, wystawen i ddinami

s dostatkem opaten.

Item dwr Kenowsky založen a ddinami rozšíen,

tak že z týchž dwor, když jsau pilní auedníci, muže
býti na piwowáry dostatek pšenic.

Item zámek Krumlowský wvstawen.

Item rybník Plastowský powýšen a welice zlepšen.

Item na piwowáích s sládky o pírosty narownáno,

kterýmžto ádem mimo pedešlý obyej jinak o nkolika

set kop užitku pibýwá.

Item pi písaích dchodních naízeno, kterakby mli
sirotkm peníze propauštti, a tím ádem mnohem wíce

pipadá odaumrtí. Ani JMti pánu ani sirotkm již ublí-

žiti se nemže.
Item poddaní, kteí sob jednají wýhosty do mst

a jinam, aby byli powinni .I.Mti pánu propuštní upláceli,

ehož se také nemálo do roku shledati bude moci; a len

artikul na wšeckna panslwí se wztahuje.

Item na tom panstwí mnohem wíce stálého dchodu

i bžného wyhledalo se, nežli prwé bylo.

Item msteko Chwalšiny, al)y se jim piwo waiti

nebránilo, uwolili se ron platiti po IGO kopách miš.

Item na Kuklweit do nkolika set koz se zplemenilo.

Item wolw wzchowáno na tom panstwí weliký po-

et, tak že nebvlo potebí na kuchyni mnoho co pikupowati.

Item slad jených mimo potebu zámek mže se

do nkolika set kop odprodati každého roku.

Ilem w Swortzpachu mlýn spsobený a sprawený.

Item na Plánském dwr sprawen a postawen, w kle-
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rómž až clo dwau set \\o\Ci pohodlí swé jmíti moliau t579.

w pastwách.

Itein na Wišni pro pastwu dobytka letním asem
i také pi'es zimu pechowání dwur pi-ikaupcn a sprawcn.

Item pi hajných a pi"i prodaji lesw také se naí-

dilo, tak že do nkolika set každého již roku se za ne

utržuje.

Item jitra jsau wvmeena, ale jcsté nejsau spoítána;

za kteráž do mnoha tisícúw kop utržiti se bude moci, a

nemálo také stálého platu bude moci pibýti.

Na panstwí Netolickém.

Item nejprwé w mst Netolicích wyhledalo se, že

jsau na waení piw bílých žádného obdarowání nejmli,

a proto museli jsau se w posudní, kteréhož do nkolika set

ron se schází, uwoliti.

Item tu \v tom mst JMti pánu k ruce jest založen

piwowár, a z toho do mnoha wesnic se wystawuje.

Item rybník Pomoc wymen i udlán.

Item rybník (Nahradil wymen i udlán.

Item rybník Nadje wymen i udlán.

Item rybník Mach pipadl na XMt pána odaumrtí.

Item o rybník u msta stala se smna se panem opa-

tem Korunským.

Item dwLir Netolický založen i wystawen a dobrými

ddinami rozšíen.

Item stok welikych nkolik pi témž dwoe jest

udláno.

Item dwr u Bašty Drchtaský na JMt pána pipadl

a tu také k ruce JMti pán hospodástwí jest založeno.

Ilm mlVn Jirowský wystawen a sprawen.

Item mlýn u msta také z gruntu wystawen a k užitku

JMti pán obrácen.

Item mlýn Hýsk kaupil se k ruce JMti pán, wysta-

wen a sprawen.

Item odaumr w mst Netolicích se wy-hledala^ kteráž

jest do nkolika mnoho set kop.

Item sádky u msta i u mlýna Jirowa i u Aujezdu

jsau udlány a spraweny, z kterýchž také nkolik mnoho
kop grošw .JMti pánu pichází každého roku, a k weli-
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1579. kému pohodlí jsau kupcin , tak že i tím lepší odbvt

na ryby jest.

Item mysliwost wšelijaká okolním sausedm JJVIti pán
jest petržena.

Item nowá obora u Leptae wymoíena a udlána,
w kteréž do nkolika set kusím zwi býti mže.

Item od Leptae k tomu panstwí nkolik istých ryb-

ník jest pibylo.

Item s sládky o pírosty jest narownáno, jakž naped
poznamenáno stojí. i

Na panstwí Lhenickém.

Item w msteku Lhenicích w dwojnásobný plat za

odaumrt se uwolili.

Item w témž msteku s každého wrtele platí po
20 ^r., kteréhož posudního do 150 kop ron se schází.

Na panstwí Libjowském.

Item stoky na wšecky rybníky w now udlány, kte-

rýmiž dostatek wody na rybníky se dohání a weliká oprawa
tím na rybnících jest,

Item rybník Mláky malým nákladem nemálo se opra-

witi muže.

Item rybník pod rybníkem Mlakami wymen.
Item rybníci pod Sedlcem jsau powýšeni a spraweni.

Item mlýn u Sedlce sprawen.

Item dwr pi nm n^stawen a kopáním nemálo ud-
láno, tak že již pi nm do nkolika welkých stohu stojí,

a wíce jich bohdá bude pibýwati, a tu žádné eledi se

ncchowá.

Item dwr Libjowský sprawen a wvstawen a ddi-
nami kaupcnými od jednoho dwora w Cholicích rozšíen

a smnn.
Item stoku mimo potebu dworskú i piwowár n-

kolik se pi tch dwoích Libjowských udlalo, a ješt

pidláwati se bude, aniž jest potebí pšenic na piwowár

kupowati.

Item pi rybnících jest napraweno, tak že ryby dobré

býwají a plodu také nachází se dostatek i zbytky, jakož

pak každého roku tém nemálo se uprodáwá.
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Item s sládkv o pírosty jest nnrownáno, jakož na- la?^.

píed poznamenáno slojí.

W Prachaticích.

Item dáwalo se prwé z toho msta ron za desátek

GO kop, a již jsau se každého roku we BOO kop uwoUH.

Item s každé proslicc soh podwohU se platiti po

1 ^., z ehož se znamenitá summa schází.

"^ \em s každého strychu obiU také se podwoliU pla-

titi Zh den. ehož prwé nebywalo.

Na panstwí Ihisineckém.

Item odamm- se vvyhledala, kteréž každého roku ne-

málo scházeti se bude.

Item z msteka Záblatí za wacní piwa bílého, (neb

jsau na to nejméli žádného obdarowání) uwolili se kaž-

dého roku platiti 50 kop m.

Item w msteku Husinci též takowé wárky, a jest

jim mlýn jeden pi msteku puštn, uwohli se ron pla-

tili 200 kop mis.

Item o piwowáe a o sirotích penzích, tak jakž na

jiných panstwích, jest naízeno.

INa panstwí Helfenburském.

Item mlvn pod Baworowem odaumrtí na JMt pána

pipadl; kterýž jest wystawen a sprawen.

Item rybník Písaowský powýšen; do kteréhož dwoj-

násob násady nežli prwé nasaditi se mže. ^

Item jitra wymena i lidem rozprodána, za kterážto

utržilo se nkolik^ tisíc, i také poslaupena pod stálý plat,

kteréhož nemálo se schází.

Item w msteku w Jimín uwolili se JMti pánu za

bílé wárkv platiti ron 40 kop.

Item stok pi dwoe Šttinském nkolik jest weli-

kvch udláno.

Item s sládky o pírosty jest smluweno, jakož wpcd

poznamenáno stojí.

INa panstwí Nowohradském.

Item Swachii dwCír ddinami rozšíen a wystawen.

Item owin pi témž dwoe jinak, lépe nežli prwé,

osazen.

Item owín u >;owých hradu postawcn.
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Item dwur Nedrtál a mlvn pi nem k užíwání .Díti

pán pHweden; nebo heitman, kterýž užíwal netoliko toho,

ale i rek a lowuw, jest odtud odbvt.

Item piwowái- w Benešowe založea a z gruntu wvstawen.

Itein mlýn píi témž piwowáie též jest sprawen a wv-

stawen.

Item stoka nowA udlána z rybníku Žáru, kudyby

woda mla jíti na ta místa, kde rybníci pod ní w nkolik

set kop násady wymeni jsau.

Item u Welešína w boru weliký rybník jest wymen.
Item lauky w hájí Zubickém, Feslowsky a pod Po-

rešínem k ruce J.Mti pánu jsau wyhledány; na kterých we-

liký poet sen woz býwá.

Item na tom panstwí rybníci jsau napraweni; ryby na

nich býwají dobré a plodu dostatek, a odtud mnoho set

kop plodu na panstwí Teboské se dodáwá.

Item s sládky o pírosty jest narownáno, jakž naped
poznamenáno stojí.

Item odaumr též jest wyhledána, i též takowý ád,

jakž na jiných panstwích wšech pi propaustní penz si-

rotích se zachowáwá.

Item w Stropnici uwolili se za bílé wárky ron
platiti lóO kop.

Na panstwí Rosenberském.

Item na tom na wseni panstwí za odaumr uwolili se

we dwojnásobní plat, a každý z osedlých po 4 dnech

roboty.

Item jitra jsau wymena, a jest za n utrženo do

nkolika tisíc, a stálého platu k tomu nemálo jest s nich

pibylo,

Item z msteek toho panstwí uwolili se JMti pánu

za bílé wárky každého roku wydáwati 300 kop m.

Item dwr pi zámku i jiné hospodástwí lowowé

zwíile w ekách k ruce J.Mti pánu jest obráceno ; nebo

heitman, který toho byl wieho užíwal, prv\é jest odbyt.

Na panstwí Teboském.
Item rybník Swt wymen i udlán.

Item rybník Newrný.
Item rybník Pamatuj.
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Item na Lauitkácli rybník woliký jest wymei-en.

Item u Salnianowic též welmi weliky rybník jest wy-

men, i také wodv jsau na ty oba rybníky wyméeny.

Item nedaleko od Sucbdolu také weliký rybník jest

wvméen i stoka, kterauž by od mlynáe Fulaše woda

z eky na ne wyjíti mohla.

Item dwíir Dwoíec wyméen a z gruntu wystawen

welmi w dobrých a užitených ddinách, tak že již není

potebí pšenice na panstwí Teboském kupowati.

Item dwr nov\ý pi mésté, který býwal k kláSteru,

také jest k ruce Jeho Mti páné pišel.

Item mlýn u Opatowic na šestnácte kol témé z gruntu

jest postawen.

Item pila pi témž mlýne w nowé postawena, na kte-

réž weliká a znamenitá summa reyl na prkna zezati se

mže.
Item mlýn w zámku Teboském w jedné wži wše-

cek nowý postawen, kteréhož tu nikdy nebylo.

Item mlýn pod Zablatským rybníkem wyméen a

z gruntu wýborn ist postawen.

Item mlýn pod rybníkem Weselským, kterýž také

z gruntu se stawí.

Item staw nowý kamenný u sw. Maí Magdaleny, kte-

rýmž se témé wšickni rybníci Teboští nahánjí a mlý-

nowé tau wodau jdau, kamenný z gruntu jest udlán.

Item pi samém mst Teboni weliká obora na we-

likú zw a na srny jest udlaná.

Item stoka nowá z rybníka Zwíkowského jest ud-
lána, kterauž se rvbník Pamatuj nabání, a druhá stoka

do téliož rybníka mimo rybník Lánský.

Item násada rybniná aneb rybníci dobe jsau na-

praweni, tak že býwají na wšech rybnících ryby dobré a

plodu dostatek, a každého roku tém že nemálo zbytku

se štikám a do stok wysýpati musí.

Item s sládky o pírosty, jakž naped stojí, urownáno.

Item odaumrt wyhledána i také s strany propuštní

penz sirotích takowý ád, jakž i na jiných panstwích,

se zachowáwá.

W.Brezau. 16
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ítem ovvín nowý u Wianína jest postawen a ovv-

cemi osazen.

Item dobytka weliký poet na dwoích se wzchowalo.

Ilem obilí pi zámku dostatek a již do stohu sklá-

dati se musí.

Item kostel sw. Jiljí w rybníce Swet jest wystawen
a od pana arcibiskupa Pražského poswecen.

Item kostel sw. Alžbty, kterýž byl zatopen rybníkem
Swetem, jest znowa a z gi-untu na pedmstí Bilickém
postawen, a týž skrze pana arcibiskupa Pražského poswecen.

Na panstwí Strážském.

To panstwí jest od pana Jana z Lobkowic toliko za

50,000 kop m. kaupeno.

Item rybník Potšil jest wymen i udlán.

Item rybník Skutek jest udlán.

Item rybník Krásné pole jest powýšen a dodlán.

Item rybník Nadje jest wymen, a nyní se na nm
hráz dlá.

Item rybník Krwawý w lesích zarostlý jest nalezen,

kterj^ž také brzo jinaejší bude.

Item na ece nad Lužnicí nowý staw na ece jest

udlán, w nm slup dobrá, a odtud stokau nowau nyní

udlanau žene se woda s dostatkem na rybník Potšil

Skutkem a Nadjí.

Item na rybník Krásné pole w now stoka jest wy-

raena, kteráž také hned dlali se bude, tak že netoliko

na ten rybník, ale i na jiné rybníky dostatek wody dodá-

wati se bude, a bude moci i ta woda na ten pustý rybník,

kterémuž nyní Krwawý íkají, se piwésti.

Item rybník Tauškanec jest wymen a malau po-

wýškau we 200 kopách násady býti mže.
Item rybník Stawišt také malau powýškau dwojnásob

wtší mže se pistrojiti.

Item nowý dum weliký dewný mezi tmi nowými

rybníky jest postawen.

Item o sládcích a písaích dchodních naped po-

znamenáno stojí; nebo též na tom panstwí jest to naízeno.
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^^a panstwí Milinském.

Msteko Milcín za wárku bíK*ho piwa (nebo nato

nejniají žádnvch swobod) každého roku uwolili se platiti

70 kop in.

Na panstwí Raudnickém.

Item Raudnicií mšané uwolili se roné dáwati za

wárku bílého piwa "2000 kop niiš.

Item msteko Hoštka swolili k posudnímu, kteréhož

se schází GOO kop i wice; nebo mésto i msteko žádného

obdarowání na wárkv jsau nejméli a nejmají.

Item piwowár nowý w Raudnici jest wymeen i po-

stawen.

Item dwr a owín u wsi Netreše jest wj men, a

má se postawiti.

Item o mVlu tu w mst i jinde jest naízeno, že

ho muže dwojnásob i trojnásob nežli prwé se scházeti.

Item rybník starý u Pták k powýšce jest wymeen,

z kteréhož do msta Raudnice snadno woda piwedena

býti mže.
Item u Židowic mnoho se ddin k ruce .Díti pán

wvhledalo.

Item Raudnití mšané uwolili se s každého strichu

obiH, kteréž láduji z msta, po 3* den. platili.

Item s strany odaumrtí i jiných wcí, tak jakž na ji-

ných panstwích naízeno.

Na panstwí Borowanském.

Item klášter Borowanský, dworowé i piwowár k ruce

JMti pán obrácen i wšelijací dchodowé.

Item rybník Krin wvnien i udlán.

Item o rybnících, o piwowáe, o sirotích penzích,

lak jakž na jiných panstwích, jest naízeno.

Item z toho panstwí nkolik set kop plodu na pan-

stwí Teboské se dodáwá.

Item hned nad mostem Borowanským nedaleko zna-

menit weliký rybník jest wymen.
JMCá J-Aiti pánu tyto nížepsané swobodníky a ddin-

niky ddin darowati ráil; jenž jsau:

Wondra enk w Ceejow.
Petr Kauba w Welkém Tebi.

16*

1579
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<ó79. Sewerin w Todni.

Jakub Zeman w Jawornici.

Sebestian jinak Sebesta w Slawi.

Matauš w Cerejow.

Jakub w Bukwici.

Martin Cikán w Wrow.
Jiík a Jan bratií na Bartochowé pod Krasejowkau.

Jiík Šrámek w Tonrowém.

Wojta w Záluží.

Frank Guldan w Záluží.

Walenta Dwoák w Zubicích.

Martin a Siawek w N3kolech.

Janj jinak Janek, w Ghuchlíku.

Ambrož u Welení.

Bartolomj, jinak Bárta, na Jiílcow u Welení.

Pi auradu nejwyššího purkrabstwí Pražského.

Item nowý piwowár skrze kaupi jednoho domu na

Nowém mést Pražském jest spsoben, z kteréhož weliký

užitek do roku se schází,

Item owín nowý pi dwoe Buzyském postawen

i owcemi osazen.

Item winice nowá weliká wysazena, na kteréž jest

nadje že bude býwati do 100 sud wína.

Item s sládky o odaumrtech, o wécech sirotích i pi
hospodástwí tak jest naízeno, jakž naped pozname-

náno stojí.

liéta pán 15SO.

'^so. 3 Januarii. Toho dne swatební weselí konáno panu

Fridrichowi Mianowi.

25 Januarii pan sudí nejwyšší ženil se.

8 Februarii té noci pan enk Mian z Klinšteina

umel.

13 Februarii pan wláda domu Rosenberského i se

paní knéžnau manželkau swau na weselí swatební pana

Petra Woka z Rosenberka na Bechyni pijeti ráili.

14 Februarii JMt pan wláda Boí^enberský ráil po-

znamenati tmito slowy: Oddawky bratra mého a weseU
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snatební na Berlnni konáno, wdáwawši se za pána panna «ó»o

Kateina šlechtina z Ludonic.

17 Fcbuarii pan wláda domu Rosenberského z Be-

chyn po wykonaném weselí swatebním na Tebo odjel

se paní manželkau swau.

15 Aprilis pan wláda jmw njaký nedostatek a otok

na tle, dal jej sob, když se zmkil, protíti, a nkolik

nedl lékai s ním práci mli, nežli jej zahojili; i doktor

Stromer potebowán byl.

28 Aprilis kommissí o horní wci w Budjowicích e-

ských determinowána^ ponwadž hory nad mstem tehdáž

pkn šlv.

29 Aprilis pan komorník nejwyšsí, pan Bohuslaw Felix

Hasišteinsky z Lobkowic, též Harder a saští wyslaní do Bu-

djowic pijeli. Pan wláda na swém míst J.Mt pana Petra

Woka, bratra swého, do Budjowic wvprawiti ráil, a po ob-

šírném jednání naposledy mezi tvmiž pány kwerky smlau-

wa uinna.
8 Maji po v\'\'konané takowé kommissí pan komorník

nejwyšsí pijel z Budjowic na Teboíi.

16 iMaji. Toho dne, jenž bylo w pondlí po božím

wstaupení, mustrunk držán byl na Písku, na kterýž i pan

Petr Wok k jízd pana bratra swého sedm koní spráwných

z Bechyn wvprawiti ráil.

29 Maji, ten den weliké powtí dwoje na Teboni
bylo, i nemálo okolo poškodilo.

4 Junii hrab N. z Moníortu na Hradci umel.

13 Junii, jinak w pondlí po sw% Medartu JMCá osobn
s Jich Mtmi nejwyššími pány auedníkv a saudci zemskými

i nkterými od saudu komorního w swtnici, kde JMt jí-

dati ráí, ráil slyšeti pana Adama Krajíe s Wanury o

moc nad nimi od pána prowedenú ; a hned se tu pan pro-

kurátor JMGé ozwal, a žádal za petení zízeni zemského

o pokut a moci. Pan Krají toho tení bránil ped prii-

wody obojí strany. Mluwil od nho doktor Jan z Kunštatu.

Naposledy ponwadž se pan Krají wsuplikací swé k té moci

piznal a neodepel, nalezeno, aby zízení zemské bvlo

teno; a potom JMCá wywstati, a Jich Mti w^staupiti stra-

nám poruiti ráili; a když se zase wstaupilo, odloženo
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I5S0 toho do ty nedlí. Naposledy když pan Krají dosti w stra-

chu byl, aby o hrdlo nepišel, pokutu za ten úinek 60,000

kop ni. položiw, tak krále i Wanury spokojil. Ale kterak

se ta \yec zbhla, widí mi se, ponwadž jsem toho neda-

leko tehdáž byl, krátce piiponienauti. Wanurowé na ko-

ních po gruntech pán sem i tam za asté swobodne se

projíždewse, až pihodilo se, že do Kosmonos jednoho dne

pijeli. Tu se sedláci z ponuknutí panského zdwihli a je

jímati chtli, a hned tehdáž k šturmu i w mést udeeno-

Lid, že se nimi cesta netrhla, k Kosmonosm z mésta béžel,

a tu w peci jednoho Wanuru našedše, wytáhli i druhého

též jali, a dobe jim pritlaukše, do Boleslawé co zloince

wedli, a do wže po rumpále na zámku spustiwše, dali.

Nkteí práw a zízení zemského neznající ch\válili pana

Kajíi'e, že to slušn uinil jakožto heitman krajský; ale

jinak se potom našlo, jakž wýše oznámeno.

3 Julii pan Pawel z Šternberka zastawil se na Teboni,

wzaw ped sebe cestu jako rytí sv\-. Jana Jerosolymitanskeho

do Malty.

• 28 Juhi kníže Henrich Lehenické pijel ku panu wlá-

daowi na Teboíi, a nazejtí odjel.

Mense Augusto, pi asu památky sw. Petra w oko-

wách, JMt pan wláda Rosenberský, byw poruníkem (jakož

naped oznámeno) sirotkw Šternberských Zelenohorských,

pan'^t\ví to na wyhledáwání pana Ondeje z Šternberka pánu

skrze wyslané a zmocnné na swém aiísté, jmenowit pana

Wáclawa Šwihowského z Risenberka, Jana Dlauhoweského

z Dlauhé wsi, Petra Baubinského z Aujezda a Jiího Haranta

z Polžic postaupil.

1 Augusti. Pozhojiw se pan Wilém z Rosenberka, za

dlauhý as newTcházel ani newyjíždl z zámku Tebon.
Toho dne ráil se dáti wésti k nkterým rybníkm, poru-

iw w nich dle opatení ryb a ohledání zatahowati.

12 Augusti pan Wilém z Rosenberka ráil wyjeti

z Tebon ku Praze do Sobslaw; 13 do iMilína, 14 (Ne-

spek, a tu nejwyšší pan písa k JMti pánu pijel, ló do

Prahy; 16 ráil jmíti audiencí u císae JMti.

10 Scptembris Její Milost paní Rosenberská, markra-
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bina z Baden, ráila do Krunili)\va pijeti, a pán Její Mti i580.

pan wládar Rosenberský 13 téhož msíce.

25 Seplembris panna Kateina Kunasská obleena

do zákona w kláštee Krumlowském, pítomen byw pi
též slawnosti její pan wláda se paní manželkau swau,

markrabinau z Baden.

10 Octobris cometa visus.

15 Msteko Planá na panstwí Krumlowskéni wvhoelo.

15 Octt)bris nález se stal mezi prokurátorem JMGé
a Jiíkem YVodradským.

20 Jiík AVodradsky sat pro partity.

15 Novembris w noci na stedu paní Jakoba, knžna
stará bavorská, žiwot swj dokonala, znáti daw o smrti

Její Mti paní báby swé kníže Wilém baworský panu

wládaowi.

23 ÍXovembris pan Delphinus episcopus Brixensis,

legat papežsky, byl na Krumlow, a nazejtí zase odjel.

12 Decembris wj^prawil pan wláda pana Metycha a

hofmistra swého do Mnichowa na míst swém na poheb
knžny staré.

16 Decembris, jinak w pátek w noci na sobotu dne

památního maudrosti boží, paní Anna Hradecká, rozená

z Rosenberka, sestia pana wládae, wšak z jiné matky

(o níž naped obsíi*n napsáno) žiwot swj na Hradci

dokonala.

18 Decembris poheb a exequiae konány staré knž-

n baworské, a potom zboží její inventowáno.

28 pan wláda na Hradec pijel, kdež nazejtí 29

Decembris pochowání bylo tla mrtwého paní Hrddecké,

pi kterémž na míst JMCé wyslaný byl pan Krišto

z Lobkowic.

Toho roku krow na wži nowé okrauhlé Krumlow-

ské na Hrádku podlé projednání Jeticha Slatinského od

mistra Merkle tesae krásn udlán a postawen.

Item toho roku zahrada FelTcrkornská w Praze k ruce

JMti wládae kaupena.
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liéta pán 15 ^1>

1581. 1 Januarii nowé léto na Teboni pan wláda Rosen-

berský oslawil^ pobyw tu nkterý den ; než paní knžna
na Krunilowe zatím bvti ráila, a do nowych horních po-

koj w fraucimoru sthowala se.

4 Januarii pan wláda ku panu bratru swému takowé

psaní uiniti dáti ráil:

Mj nejmilejší pane brate! Zdrawí i jiného wšeho

dobrého peji Wám wérné rád. Oznamuji Wám, že pan

Wácsiaw VVacelík jest dnešního dne sem na Tebo pijel,

a listv Wase jest mi dodal; z kterýchž jsem porozuml,

že jest mu panna Mariana Špulíowa k stawu swatému

manželskému zamluvena, oež se mnau také sám austn

promluwil, a za to žádal, abych ku poctiwosti jeho weselí

swatebního pítomen bvl; i naped jsem to rád uslyšel a

jemu toho wérné peji, i také žádost jeho bych rád wy-

konal, ale ponéw^adž za píinau smrti sestry naší paní

Anny Hradecké, tolikéž manželky mé paní báby zármutek

jmám, toho wvkonati nebudu moci; w emž jsem se mu
také i omluwil. iNicméné když mi den weselí swatebního

jmenowán bude, na místé swém osobu ku poctiwosti jeho

wvprawiti chci, a Wás za to žádám, že ho w té píin
i jinak dále fedrowali budete, tak aby jemu táž panna

Spulíowa k stawu swatému manželskému bez dalších od-

tahw dodána bvla. S tím se Wám dobe a šastn jmíti

winšuji. Datum na Teboni w sobotu po památce tí krá-

luw 1. uts. i\a ten list pan Petr Wok bratrské a wolné

odepsání, že to tak rád wykonati chce, uinil.

12 Januarii pan wláda na Krumlow pijel, a tu

swau nejmilejší paní manželku w dobrém zdrawí našel.

12 Februarii pan wláda pijeli i"áil na hrad Pražský.

13 Februarii byl u JMCé.
1

'i Februarii pedložení snmowní stalo se.

n Februarii pan wláda z jisté rady lékarw dle za-

chowání zdrawí, aby od rvb se zdržowal, zjednal sob od

nunciusa apoštolského Horatia indul^^encí, aby w post
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nastalém mohl maso jísti; a toho dne saud zemsky zaal >58i.

se, než naze j ti zase snmowáno.

Pedešle oznámeno , že císa Rudolf wyzdwihowal

na nabádání duchowních z nkterých mst, jako i z Wídn,

praedikantv ewangelické, a tohoto roku \v Welikém IIlo-

how na Slezsku tolikéž reformací pedsewzata; odkudž

nejedny newole w obcích a zaneprázdnní pocházela, a

tím obecné dobré wzdláno není.

1 Maji kníže Filip, markrab z Baden a hrab z Span-

heimu, dal znáti panu iwagru a bratru swému, panu Wilé-

mowi z Rosenberka, že tetím dnem z Prahy míní se

hnauti a ku pánu na Teboi upínio jeti.

19 Maji, jinak w pátek po letnicích, pan wláda domu

Rosenberského se panem Adamem z Hradce ráil nawští-

witi pana bratra swého, pana Petra Woka, na Bechyni.

Byw toho asu nowý cimbál na nowé wži Krum-

lowské zawšen, památka toho listowní tato se nachází:

Epigranuna in cymbalum arcis Crumnoviensis noviter

erectum anno salutis 1581 die 5 Junii.

Cpnbalum affatui* legentem.

Fáta vocant, fugit hora celer, mors jacula tendit.

Tempora ego mensuro: necis tu sis memor, atque

Me resonante putato, dies instare supremos,

Continuo solvens grates pro munere Christo,

Praesens extrema et etiam remanet tibi hora.

Distichon complectens numerm anni, mensis, diei

ut supra.

QVInta Vt LMí IVnlI LVGentl eXfuLsIt In aXe,

HoG VrsInVs opVs struXIt reXItqVe ViLheLMVs.

S. Petík.

Vel sic:

Quinta ubi lux .Junii lucenti exfulsit ab axe.

Iloc Ursinus opus struxit rexitfjue Wilhelmus.

27 Junii a tch as arcikníže Arnošt, bi^atr císaw,

w Praze býti ráil.

27 Julii JMt pan wláda w nebytí doma Joachimowi

Metychowi dwfu- swj na Teboni poruiti ráil, kdež
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i5»i i knžna Její Mt paní Rosenberská zsláwati jáila, w\ko-

náwaw tehdáž jízdu k kuiiirštu saskéniu do Drážan.

Mense Octobri we twrtek ped sw. Ilawlem Krin
podruhé stoku wyniíowal z Wrného do Krina, a dobe
mu se powedlo; a w pondlí píští, to jest den sw. Hawla,

dal se do dlání též stoky u Smržovva; a to proto uinil,

aby z Wrného do Krina, a z Krina do Oplatila wodu
hnáti mohl.

Pii asu sw. Ondeje paní hrabinka z Serinu ráila

býti w kláštee Krumlowskéni mezi pannami, nikam newy-

cházejíci, až msíce Decembris na Hradec jeti ráila.

30 Novembris dlány stoky w oboe Kratochwíli,

skrze Krina wymeny bywše ; a toho asu nkteí se-

dláci poddaní w krádeži zwéi shledáni bywše, naízením

Krínowým šibenicí ztrestáni; a na ostrach Krin okolo

obory ti šibenice postawiti dal.

Msíce Decembris biskup Salt^purský panu wládai

zalblinky odeslal, nkteré ti pídi zdéli, kteréž pedtím

naschwále chowati dal, s nimiž byli do 30 centné jater

a plic stráwili. Ty na Krumlow Krin opatiti dal.

Toho roku pan wláda ráil dostati dv/ú horních

mst w Slezsku, totižto Haichšlainu a Silberberku.

liéta pán 15S3.

Mense Januarii .JMCá panu wládai takowé psaní ode-

slati ráil:

Wysoce urozený! Jakož tebe tajno není, že jsme

dnuw nedáwno pominulých snm obecní w králowstwí na-

šem eském z wysoce dležitých píin k pondlímu po

hromnicích nejprw píštích rozepsati dáti ráili, jakož

tomu dále z pedložení snmowního budeš moci wyrozu-

mti; i milostiw tebe žádati ráíme, že se k tomu sku-

ten piiníš, a toho wšelijak nápomocen budeš, aby mi-

lostiwá žádost naše, kteráž tak na stawy wzložena bude,

swé místo jmíti mohla; a mv tob takowú powolnost wší

milostí naší císaskau w/.pomínali a nahražowati ráíme.
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Dán na zámku našem Piešpurce w auterý po památce sw. lass.

Pawla na wíru obrácení léta oc. 82.

26 Februarii JMt pan Wilém z Rosenberka weselí

swatební služebníku a komorníku swému Pawlowi Finke-

narowi, pojímajícímu sobe wdowu Paulusku, na Krumlo-

w wykonáwati dáti ráil.

6 Martii, jinak w auterý po Invocavit, po prwní bo-

din na noc nad mstem Sedlany welmi iirocí oblakowé

ohniwí neb krwavví na spsob slaupu widíni, tak že lidé

domníwali se, že hoíí.

20 Martii toho dne renovalio s strany kanceláe Krum-

lowské stala se. Jindich Domináek, jinak z Písnice, kanc-

léem uinn.

31 Martii, w sobotu ped nedéh Judica, na nedéli

okolo osmi hodin až do dne widíni slaupowé ohniwí po-

tíkající se.

22 Aprilis paní Kristina IN. z N. pana Petra Bau-

binského manželka, pohbena.

2 i iMaji weliké powtí a na mnoho místech i kru-

pobití b\lo a škody na obilí, tak že welicí kusowé pa-

dali, a owce na poli ztlaukli; a powtí domy z gruntu

wywrátilo, a škodu welikú uinilo.

1 Junii pršel déš ten den, a tak z toho weliké wody

byly; místy škody zdlaly ku podiwu. Tak mnoho díwí

do Prahy k mostu snesla, že s mostu je tyí dosáhnauti

mohli; a bradáe pod mostem až do ela dosáhla, lidí

i dobytka mnoho ztopila. Na Raudnickém mostu, jezu,

mlýních nemalú škodu uinila. Za tau píinau pan wlá-

da od pana bratra k sprawení toho zas díwí sosnowého

i duboweho nkteré sto kmen z lesu Bechynských požá-

dati ráil.

We twrtek po nedli Exaudi b\w JMCá w Wídni,

odtud psaním swym panu wládaowi poruiti žádostiw a

laskaw ráil, aby k 7 Junii, jinak we twrtek po letnicích,

do Prahy pijeda, s jinými nejwyššimi auedníky zemskými

ped zaátkem saudu zemského pilných a dležité poteb-

ných zemských wécí uwažowati nápomocen byl; jakož

pán k tomu asu do Prahy se wyprawiti a podlé rozká-
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1582. zání králowskóho zachowati se mínil. Ale powodn hrozné

ten sjezd zrušily.

8 Junii, jinak den sw. Medarda, kterýž (jakož í-
mané chtjí) deštm wládnej byl ten den jasný bez dešté.

26 Junii, jinak w auterý den swatého Jana Buriana,

umel urozený pán, pan Krištof z .Swamberka.

3 Julii ten den na noc weliké powétí, hromobití a

blýskání bvlo, tém o celá noc, s welikým podiwením a

zázrakem.

25 Octobris, jinak we twrtek po sw. Woršile, JMt

pan wláda ráil wyjeti z Krumlowa k Linci s nejwyšším

panem komorníkem a sudím králowstwí eského, a w pátek

ráili do Lince pijeti,

11 Novembris kanclé Rosenberský pan Jindich z Pís-

nice w staw sw. manželstwí wslupowal, pinesw sobe man-

želku z msta Wídn.
Byl toho asu takm po w^ší eské zemi weliký a

náramný mor a powtí nakažené a jedowaté krom n-
kterých hornatin a pomezních statk králowstwí eského,

jako Krumlowa, kdež pán Rosenberský s nejwyšším p. ko-

morníkem a sudím a manželkami swými ped nakažením

tím schrániti se ráili.

Toho roku pan wláda dal mincowati dukáty w Rai-

chenštein s obrazem sw. Christophora, a na druhé stran

s erbem Ursinowským a textem: Guliel: Guber. Dom.

Rosenberg 1582.

liéta pán 15^3.

,5j,3 4 Januarii, jinak w pátek po nowéin lét, císa byw

w Wídni, znamenaw, že as sbírkám w králowstwí eském

i jinde wvchází, aby echowé zase o iiné starati se zapo-

mínati a dáwati jich neodwykali, o swolení k jiným slaral

se, a za tau piinau, aby dnowé k snmm uloženi byli,

panu wládaowi psaní uinil; a tak zejmé jest, že nejwíce

snmowé pokládáni za piinau sbírek.

6 Februarii Buzický ženil se w Kaplici.

2 Martii pan Wilém z Rosenberka z Krumlowa wyjel

až na Teboíi, k Wídni cestu ped se wzaw; i zstal na
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Teboni; 4 na Slawonice, o na Šratnthol, G dne pan wlá- i5m3-

daí- pijel do Kytzenštoru, 7 do Widne, 8 ped císaem

audiencí jml; 11 snem se drxel w AVídni a pioposicí od

JMCé stawum rakauskym piedložena ; 12 u císae opt

audiencí jmel, odpuštní k domowí wyžádal^ o tžké a

nebezpené nemoci paní manželky swé oznámiw; 13

z Wídn wvjel až do Kvtzenštorfu spolu se panem písa-

em nejv\"všším panem Michalem Španowskym, a tu noc

napadl weliký sníh; 14 jeto do Hunderštorfu, a tu se pan

wláda se panem písaem rozjeti ráil; lo na klášter Laucký

pan wláda pijel k Znojmu; 16 pijel pan heitman mo-

rawský k JMtí panu wládaowi; item paní z Pernštýna,

wdowa, se panem synem swým Janem a s panem hrab-

tem z Furitenberku a s paní hrabinkau.

n a 18 Martii w Znojm jednání njaké bylo w pí-

in též paní wdowy Pernšteinské.

19 pan wláda ráil z Znojma odjeli až do Budjo-

w ic morawských. Tu shledati se ráil se panem Hošlem (Haš-

kem?) z Waldšteina, pánem z Kunštatu a panem heitmanem.

20 pan Wilém z Rosenberka z Budjowic jel až na

Tele, prwod pánu daw opat Laucký.

21 pan wláda pijel na Bystici; 22 na Tebo na-

wrátiti se ráil; 23 na Krunilow pijel s wcerem dosti

pozd; nebo tam paní manželka JMti býti ráila, jmw
tu také pán tehdáž nkteré laboranty, jenž pracowali o

nejtajnjší maudrost a wyhledání kamene filosofského.

2 Aprilis pan wláda s paní manželkau swau jeti rá-

il až na Tebo; 4 jízdu pán zase ku Praze na poruení

císaské, bywše obesláni wšickni nejwyšší auedníci a saud-

cowé zemští a raddv saudu dworského a komorního krá-

lowstwí eského k nedli prowodní, až do Sobslaw ped

sebe wzíti ráil; 5 do Milína; 6 na Konopišt; 7 na hrad

Pražsk).

17 Aprilis nawrátiw se pan wláda z Prahy na Te-

bo, kdež paní knžnu, manželku swú, nemocnu nalezl,

u níž bvla paní Lobkowská z Bystice; 22 pan Jan z Lob-

kowic se paní manželkau pana wládae na Teboni nawštíwili.

25 Aprilis o smrti paní swé pan wláda takto po-

znamenati ráil: Toho dne ráno w osm hodin má nejmi-
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1583. lejší manželka, Anna Maria^ markrabina z Badcn, na zámku

Teboni žiwot swiij kesansky a pobožné dokonala
;

je-

jížto duši pán bh skrze zaslaužení svna swého nejmilej-

šího, pána Ježíše Krista, ra milostiw býti, a w poet wy-

wolených swých swatych pijíti. Amen. Dominus ddit,

dominus abstulit; sicut domino placuit, ita factum est; sit

nomen domini benedictum. Amen. Fiat voJuntas tua. Na

jakúby nemoc umela, nenacházím ; nežli ped nkterým
týhodnem že we dne w noci dáwení jmela, a nic zacho-

wati nemohla ; než potom jí pomoženo z toho. O smrti

její pan wláda bratru nebožky, markrabowi Filipowi li-

stown znáti dal, kterýž toho asu w Paíži byl, a psaní

17 dne Maji dostaw, pro smrt paní sestry swé spolu se

panem wládaem truchlil, a wšak k mírnosti, ponwadž
w tom wle boží byla, pana šwagra napomenul, s tím do-

ložením, ku pohbu toho knížecího téla, a by sám ne-

pijel, wšak na swém miste že wyslati míní.

Mezi jinými karminy a epitafími sepsal orací obšírnú

knz Zigmund Domináek z Písnice, fará tehdejší Wele-

šinský, o dokonání bhu žiwota též knžny Anny Marie;

a a dobe pil, wšak dosti wznešený orato byl.

1 Maji sjewše se ku panu wládaowi na Tebo pan

bratr JMti se paní manželkau swau i pan Adam z Hradce,

též se paní manželkau swau, i pan Jan z Lobkowic, pan

Plesky i jiní dobí lidé rytíští, 2 Maji, jinak we tvvrtek

po sw. Filipu a Jakubu, jeli z Tebon s tím tlem mrt-

wým na Krumlow; 3 Maji exequiae wykonány témuž tlu,

kdež w sklípku nowém w kostele farním Krumlowském

pohbeno, a nad hrobem rám udlán, w kterémžby swíc-

nowé státi mohli i swtla ; než wnitní audy Její Mli

w Teboni pochowány.

6 Maji JMCá ráil býti w Eberštorf, kamž ráil 30

Aprilis, jinak w autery ped sw. Filipem Jakubem, pijeti

z uherského rákose, tu chtje nkterý as pobýti. Na

tom rákoši páni Uhi z poátku tuze na swém pedse-

wzctí stáli, aby stížnostem jejich pedn spomoženo bjlo;

wšak po JMGé bedliwém a pilném jednání od toho upu-

stili a.íMCé prwní pomoci do dwau let poád zbhlých swdlili.

JMCá usivšew o smrti markrabiny z Badcn, man-
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želky pana wládare Rosenberskóho, obáwal se, aby pán I5s3.

pro zármutek nebožky na snem položený na hrad Praž-

ském k nedli Exaudi snad nepijel
;
pána milostiw po-

žádal, aby, ponwadž na osoby j^ho pítomnosti mnoho

záleželo, doma nezstáwal, nýbrž piijeda k snmu, o to se

piinil, abv pedložení JiVJKé místo jmiti mohlo; a takž

pán z Krumlowa wvjeti ráil 11 IMaji až do Weselí, 12

do Milina, 13 do Jesenice, 14 na hrad Pražský ; 15 snm
se zaal a pedložení stalo se; 18 snesení snmowní ui-

nno; 21 iMaji, Jinak w pátek ped sw. Urbanem, vigiliae

nocturnae ac tricesimus s službami a ceremoniemi k tomu

náležitými nebožce knžn w kostele Krumlowském ode

dwau opatu, Wvšebrodskbo a Korunského, se tidceti ji-

nými knzími konány; od komrmistra Matiáše Fucha chu-

dým lidem almužny rozdáwány; pedtím we twrtek tlo

mrtwé z sklípku s truhlami wyzdwiženo a do pkné nowé

cínowé trubly wloženo, a zase zazdno, jakž náleží.

Toho msíce pi 15 dni Jan Netolický z Turowa,

auedník téhož panstwí, w oboe u INetolic k nowému stoku

dal grunt postawiti a kolím dubowým a olšowým nabíjeti.

Mistr Mertl tesa k tomu potebowán, kterýž také krowy

na wže Krumlowskú i Bechvnskú ozdobn postawil. Slok

neb krowu toho nowého stawení u woboe poítal se 2

1

sáh délka; než šíka 12 sáh. Mistr Baleár byl baumistrem.

3 Julii té noci weliké na Raudnici powtí bylo, na

most i jinde poškodilo.

5 Augusti pijewše k JMti panu wládaowi pan arci-

biskup s panem proboštem hradu Pražského, 6 convoca-

tio neb hromada drzá na knžská ze wšech panstwí na

Krumlow, a knží na examen wzati. Pední dotázka na

n byla, majíli manželky ili kuchaky a tak dále podlé

ímského zkušowání.

8 Augusti pan arcibiskup do kláštera Wyšebrodu

dojel s panem opatem Zbraslawským.

15 Augusti pijeli na Krumlow k JMti panu wládai

])an Jan z Kolowrat, p. Kurtzpoch, p. písa-, p. Adam Sla-

wata a pan Ferdinand Swihowský. .Na druhý den pije-

wše též ku pánu pan Hartwik Zejdlic a páni Zárubowé,

n, 18 et 19 smlauwáni a smluweni jsau.
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27 Augusti takto poznamenati rác-il Jí\It pan wláda

o smrti pana Hasíšteinského: W auterý o pl noci na

stedu pan Bohuslaw Felix Hasi.šteinský z Lohkowic, nej-

wY^ší komorník králowstwí eského, mj milý dwrny
šwagr^ z tohoto swta od pána boha powolán, jehož duši

pán bh milosliw bvti ra.

2 Septembris pan Wilém z Rosenberka do obory

pijel.

3 u Plastowského rvbníka sjíti se ráil se pánem

z Hradce a pánem z Donína, a štwání držáno u Hlawa-

tec; 4 zstal pan wláda na Kratochwíli; 5 štwání bylo

u Hradišt; low udlán w oboe Netolické a zasteleni

tyi jeleni.

7 zase pan wláda na Krumlow odjeti ráil, a jiní

páni k swym pibvtkui.

18 pan wláda ráil na Teboi pijeti.

23 šlwani držeti ráil pan wláda u Lomnice, a od-

tud jeti ráil na Dobrúinysl, a méen Potšil rybník.

28 Septembris w pítomnosti Krina rvbník Swt
lowen, a welmi dobré a tuné kaprv jiul; wysazeno z nho
pes 1224 džber; než wcházelo jich na džber po 27 i 28,

ale ješt dolowen iiebvl ; nad ímž welmi Krin potšen,

a tak panu wládai napsal ; Chwálím milého pána boha,

že není po wli zlých a neupímných lidi; nebo když

uslyší, že se W.Alti na rybnících letos dobe podailo, a

zwlášl na tch, kteréž jsme w now udlali, budau je uši

boleti ; a pálbvch, aby je i jazykowé boleli, a ústa aby

jim stekla, aby podruhé toho nemluwili, za se nyní mu-

sejí stvdti.

12 Octobris tlo nirlwé pana Wratislawa z Pern-

šteina wezeno do Prahy, a na Hradanech w kostele u sw.

Benedikta složeno.

13 do kostela sw. Wíta doneseno.

14 Exequiae témuž mrtwému tlu wykonány a poheb.

16 císa .IiAIt na hrad Pražsky pijeti ráil z Brandeysa.

19 Novembris snm položen na hrad Pražském

;

propositio do zejtejšího dne odložena.

20 Propositio pedložena u pítonmosti JIMCé.

Toho asu ješt zdiawé powlí na Krumlow bylo;
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nez wiikol wšudv po panstvví zló hned waleni se rozmá- »&»»•

halo; \ve Lhenicích za den po 12, 13 i 14 pochowáwali.

9 Decembris Tiautson starý i s syny swými pijat

do zcnie.

Odpowd od staw JMGé dána na wiecko jednání

snéniowní.

14 Snéniowní xelací stala se, a pán z Iloys do zem
pijat.

lieta páiie 15S4.

20 Februarii JMt pan wláda ráil z Tebon ku ^^^*-

Praze cestu pied sebe wzíti, dojew toho dne do Sobslaw,

28 Martii nawrátil se zase pan wláda na Tebo,
a w té jízd pán dostal Libn, a tu sob stawuk w swých

putowáních uinil.

8 Aprilis pan Jií Mošaur pijel na Teboíi za JMtí

pánem.

o 9 sedl pan Mosaur na Teboských potech s Me-

tychem.

10 pán JiMt jeti ráil k wymowání rybníka Rosen-

berského, kterýž Krin pedtím byl již wymil.
26 Stwaní držáno na Kratochwíli, kdež tehdáž pan

wláda býti ráil se panem Koenským i s jinými pány rytíi.

22 Maji pan wláda byw na Raudnici, štwání tam

držáno.

23 Maji pan wláda ráil jeti na Mlník.

24 na hrad Pražský se panem sudím nejwyšším.

W pondlí ped božím wstaupením Krin dokonce

eku nowú až do Krásného pole, žádného pi tom díle

nedostatku nejmw, domil, a we stedu po božím wstau-

pení rybník nowý Rosenberský zakládati dal, beze wšeho

strachu, bezpen a wesele.

5 Julii pan wláda ranním jitrem wyjeli ráil z Prahy

až na Libe.

6 Julii w noci pijeti ráil na Kosowú horu.

7 býti ráil kmotrem dítti pána z Rian, a odtud

jeli ráil až na Tábor.

8 z Tábora nawrátiti se ráil na Tiebo. Msíce
W. Bežan. 17
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toho JMá ráil bvti na Brandcyse, a tu inysliwost pro-

wozowati; mnoho jelen tuných a dobrých ráil zaraziti,

a welmi štde k pedním i také nižším pánm auední-

knij vícekanclém i také písam se chowati ráil, že

jsau i páni praelatowé té mysliwosti úastni byli.

8 Septembris, totiž w sobotu den narození panny

Marie, pijel k JMti pánu na Krumlow nuntius apostolicus,

a píjezdem swým termin k štwání u !Netolic zrušil a

k prodlaužení priwedl.

9 jel pan wláda s týmž Icg^atem do kláštera Wvšé-

brodského.

18 w Teboni konvokací držána knéžstwa u pítom-

nosti téhož legata papežského.

27 pan wláda wyjeti ráil ku Praze z Tebon, a

do Prahy pijel 30 Septembris.

1 Octobris pan wláda ráil býti u JMCé.

9 Octobris Krin do Prahy JMti o hospodástwí Te-
boském mezi jinými wcmi napsal takto: Milostiwý pane!

WMti oznamuji, že jsem opét tento úterý pominulý wodu
chobotem rybníka Krásného pole do eky Strážské spustil,

abych se podíwati mohl, co ta woda bude psobiti; nebo i

lidí každého dne, kteíž jsau té wodé pomáhali, nemálo

sem jml, protože w nkterém. míst welmi rumowato bylo,

a sama od sebe woda bez pomoci lidské bylabv toho rumu

bráti nemohla. I. dkuji pánu bohu, opt mi se dobe
dailo, a již za nkolik hon dosti hluboká a prostranná

stoka se prodlala. Oprawdu jniám pána boha pro chwá-

liti ; nebo to místo wedení té ekv bvlo nejnesnadnjší a

nejnebezpenjší. I\a díle nowého rybníka Rosenberského

jmám také dlník nemálo, a tento týden mnoho jest na

hrázi pibilo. Popejeli pán bh takowých as, za dw
nebo ti nedle pkný by se letos na té hrázi poátek

udlal. Datum na Teboni we twrtek po sw. Diwiši.

20 Octobris pan wláda JMt z Prahy wyjeti ráil až

do Nespek, 22 na Teboíi, 23 na Krumlow pijeti ráil.

27 Novembris weselí swatební konáno pana land-

krabte Lauchtenburského.

29, jinak we twrtek po sw. Katein, pan wláda

podlé pcdoznámcní swélio, k \r bratru do Sobslaw
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pijeti, a lu se s pánem, opt putowaw do Prahy, shle-

dati ráil.

3 Decembris ráno do Prahy pijeli ráil.

9 tré arciknížat, totižto Arnošt, IMatiáš a Maximilian,

ráili z Prahy k Hradci a odtud do Wídn odjeti.

18 Decembris po hodin šesté u weír pán bh
wšemohaucí pana hofmistra nejwyššího, pana Ladislawa

staršího z Lobkowic, z tohoto swta powolati ráil.

22 Decembris pan wládar wyjel z Prahy na Raudnici,

a tu wánoní hod slawil, jezdiw k službám do kláštera

Dogzian (sic).

liéta pán 15§5.

Msíce Ledna pímoíí w Cechách; i na Krumlow
eském promírali, tak že od nowého léta až do hromnic

umelých osob tinácte; proež pan wláda na Krumlow
býti neráil ; ale hned z poátku toho roku byl pán

w Praze, kdež 15 Januarii snm se zaal na hrad Praž-

ském, a toho dne poselstwí krále hispánského u pana wlá-

dae bylo na panketu.

Februarii die 3 stawowé králowstwí eského w pí-

in pedložení a žádosti smowní JMCé jakožto králi

eskému odpowd dali,

8 Král .Dit proti tomu replikowati ráil, a wšak po

tom snesení s JMtí stalo se.

10 \\ eselí swatební konáno pana .Jindicha z Wald-

šteina w domu pana Adama z Hradce pi pítomnosti

mnoho poctiwých a dobrVch lidí.

13 Zawení snmu a relací stala se.

19 Pan wláda wyjeti ráil z Prahy až na Libe.

20 Tu druhý den zstal.

24 Pijeti ráil w dobrém zdrawí dom na Tebo.
28 Tomáš Wintrberský, heitman panstwí Tebo-

ského na zámku Teboni umel.

4 Martii, jinak w pcjndlí masopustní ráno w domu
swém w Praze dlauhý as nemocný ležew Tobiáš Nejedlý

z Wysoké, písa pední pi aii^d purkrabském na hrad
Pražském, umel, a nazejtí pochowán. !Na jeho míst do-

17*

1585.
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sedl Lorentz ^^"ais7.perger, a jiní písaii mu porueni; a

dokládá pan Moiaur, kterVž toto poznamenal, takto ku

panu wládari: A tak jsau se za auiadu WMti ztratili: 1

pan enk z Klinšteina, 2 pan Jakub Rhodano z Lokte,

3 p. Bohuslaw Ojír, 4 p. Wáclaw Wencelík, 5 p. Wáclaw

Bílsky, 6 p. Jeron\nu HrobickV, 7 Šebestian Sorš, 8 p.

Adam Mvslík, 9 p. Sixt z Ottersdorfu, weimi platný, 10

Tobiáš iNejcdly, platný.

ó Martii pan wláda byw na Teboni, pnjel k JMti

pan Mikuláš Kawka.

6 pan wláda" odjel na Krumlou-.

1 1 pan wláda z Tebon jizdu ped sebe wzal ku

Praze, pijew tam 20 Martii.

27 Otto Ilenrich, kníže Brunšvvicky , b^"w w Praze,

nenašedw tam pana wládae, chtw se se pánem rád shle-

dati, zase cestu ped sebe wzal do Nyderlantu na službu

králi hispánskému; wšak prwé nežli odjel, dal wdti
o tom panu šwagru swému, pánu z Rosenberka, 2 Aprilis.

10 Aprilis Gregorius XIII pontifex summus žiwot

dokonal.

15 pán ráil jeti z Prahy na Libe, 19 na Tebo.
29, jinak w pondlí po prowodní nedli, císa JMt

znáti dal listowné, že do králowstwí eského na hrad Pražský

k nedli kížowé nejpiw píští arciknížat rakauských, pán
strýcw a bratí swých, oekáwati ráí. Z té píiny pána,

aby w pátek po nedli Cantate do Prahy konen pijel,

obeslati ráil.

2 Maji pán jew z Tebon na Stráž, kteréž w držení

býti ráil, sjeti se ráil tam se panem Adamem z Hradce.

4 pan wláda jel k Dobré wod.

9 od JMti arciknížete Ferdinanda psaní panu wláda-

owi odesláno skrze pana Hasamville, kterýmž JxMti pánu

oznamowati ráil s stranv oddání pánu rauna zlatého skrze

JMl jménem a na míst krále hispánského JMti.

14 pan Albrecht z Sprincenšteina na pošt ku pánu

pijel s listem JMti arciknížete.

15 pan wláda jeti r|iil na Krumlow, kdež ku pánu

pijeli pan komorník nejwvšší , pan Jaroslaw z Smiic.
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arciknížete.

21 pijelo draline dobrých pátel pro píjezd J!\lti

Ferdinanda arciknížete, a toho dne tvž arcikníže Ferdi-

nand JMt do kláštera Wyšehroda pijeti ráil.

22 Maji, jinak w stedu po nedli Cantate, JMt arci-

kníže Ferdinand pijeti ráil na Krunilow se paní knžnau

i se paní markrabí, i pan Petr Wok na Krumlowe býti ráil.

23 Maji arcikníže zstati ráil na Krunilow.

24 ráil jeti do Budejic a snídati \ve wsi Rajow,

a pan wláda wvprowodiw .Í^It až do Budejowic, odjel

pedce toho dne až na Tebo.
26 pan wláda wzal ped sebe cestu z Tebon, ku

Praze wvjew, do Sobslaw, 27 do Wotic, 28 na Libe.

29 ráno, t. j. we stedu ped božím wstaupením, pan

wláda pijeti ráil na hrad Pražsky, a ten den JMCá proti

arciknížeti Ferdinandowi wyjeti ráil s welikvm potem koí.

31 deputati neb naízení páni od králowstwí eského

a zemí pipojených sešli se w domu pana heitmana, a pan

wláda bvl kommissaem naízeným mezi nimi.

2 Junii JMt arcikníže Ferdinand oddal towaryšstwo

Vauna zlatého císai JMti na miste krále hispánského, a po-

tom týž den arciknížatm Karlowi a' Arnoštowi.

3, to jest w pondlí po nedli Cantate, oddáno to-

warvšstwo od arciknížete JMti i panu VVilémowi z Rosen-

berka a panu Linhartowi z Harrachu staršímu. Jindich

z Písnice, kanclé Rosenberský, dle zalíbení pánu a osla-

wení toho skutku napsal drahné werš latinských, nazwaw

je Argo-Pentalogus velleris aurei, a wvtisknauti dal. Pro-

cessus též slawnosti ku poctiwosti týmž dwma pánm od

pítomného poety Jakoba Vivaria (i jiných) welmi ozdobn
wypsán.

Toho dne pan wláda poslati ráil ku paní Alžbt
Cáslawowé, aby do Prahy jela a kšaft we dsky sob wlo-

žiti dala.

5 Junii Jich Mti tré arciknížat a arciknžny u JMti

pana wladae w domu pán weeeti ráili.

6 Junii wložen kšaft Cáslaw do desk, a frajturnaj

na koních držán byl na hrad Pražském ped palácem.
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'^«^ 9 kníže Jií Lehnické s paní manželkau swaii u pána

z Rosenberka jedli, též i kníže Miinsterberské.

1

1

arciknížata s císaem jedli.

12 arcikníže Ferdinand a Karel ráili odjeti.

14 saud zemský držán.

15 arcikníže Arnošt odjeti ráil.

19 oddán spis defensí JMGé.

30 odjel kníže .Jií Lehnický.

1 1 Julii pan wláda ráil odjeti z Prahy až na Libe,
pijew na Tebo 17 dne téhož msíce.

1 Augusti pijel pan wláda do obory Netolické,

a s Jeho Mtí pánem pan Mikuláš Kawka, našedše tu pana

Kunše Dwoeckého, p. Swatkowského, p. Jeticha Baubin-

ského, p. Beyka.

2 Stwal pan wláda s panem Kunšem, a wyhrál.

4 smlauwa stala se mezi panem wládaem a Adamem
Koenským o Aujezd. Umel pan Jindich Lapáek.

24 Augusti s paterem Alexandrem Jesuitau pan wlá-

da radu držel u pítomnosti Krina w píin collegium

Krumlowskéhoj kterakbj stawíno býti mlo.
8 Septembris pan Hynek z Waldšteina z Morawy

o tehdejším píbhu panu wládaowi napsal: Morowá rána

zhusta také w mnohých místech proskakuje, a mnozí jsau

mezi námij kteíž se welmi smrti bojí; za kteraužto pí-

inau welmi se obáwám, aby mnozí se k odkladu saudu

tohoto pi-íšlího Brnnského nepimlauwali. Náš pan ko-

morník již mi toho nco nawrhl, že s tžkostí do Brna

pojede; já jist bych tomu odkladu nei-ád byl; neb žá-

dnému he není jako mn pi auadu mém, a u mne se

snáší, že tau mrau, když wdow chudých a sirotkuw

w sprawedliwostech jejich opatrowati nebudeme , hnwu
pána boha neukrotíme; a byt" pak co nebezpeného nás

koho pi zdrawí potkalo, když bychme pak i w powinno-

stech, w nichž nás pán buh a wrchnost postawiti ráil,

zemeli, že blahoslawen umíráme.

16 Septembris Krin spsobiw nowii eku w Krás-

ném poli, jakož jsem nahoe dotekl, na panstwí Slráz-

ském, podíwat se na ni wyjel.

Pan písa nejwyšší, pan Michal Španowský, mw syna
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Ericha sui jurisj kterýž bez wiile jeho y.awázal sobe swt ió»o.

s dcerau njakého Matiáše Pekárka, mštnína Pražského,

otec nelib to nesl, wšelijak se piinil, aby syna dostati,

a w moc swú wzíti mohl , a dosáhw ho, noním asem
z Prahy na Pacow pi-iwezl a opatil, i k tomu piwedl, že

tvž Pekárek wzeníin ujištn. Potom i pro tu wc s ním

Pekárkem na saudu zemském initi ml, o kteréž wci
pri dskácli zemských obšírnji najde se.

18 pan wláda byw pozwán, 22 Augusti na swatební

weselí od Karla knížete Milnsterberského, toho dne mar-

šálka swého Joachima Metycha na míst swém na též we-

selí wvprawiti ráil.

2G Septembris arcikníže Maximilian k JMti pánu pi-

jeti ráil na Tebo, a posnídaw po poledni od JMti od-

jeti ráil až na Hlubok.

2 Octobris pan Ferdinand z Šternberka na Tebo
ku panu wládaowi pijel.

3 Item pijeli k JMti pánu nejwTŠší pan písa pan

Michal Spanowsky a pan Jan Wchynský, purkrab Karl-

šteinsky, bvwše posláni od JMGé.

22 mor na Krumlow byl; mezi jinými toho asu
umela Matiášowi Fuchowi manželka, thotná bvwši.

29 Octobris JMCá ráil ped pímoím dworem na

Podbradech býti, a již poínal na se diwný melancho-

lický spsob bráti, a neád audiencí dáwal.

3 Novembris byw pan wláda na Teboni, k weeru
jeti ráil do mlýna Záblatského na noc.

4 Zaal se lowiti Oplatil rybník. Týž den štwání

držáno okolo Záblatí, a wyhráli chrti pán na pán Kun-

šowých, Dwoeckých a pán Rutowých a pán Walow-

ského chrtech.

25 Novembris z Tebon pan wláda ráil wyjeti

k Hoe, a posnídati w Hamru u pana Walowského, a od-

tud jel na Dírný k noclehu, 26 do Naerace, 27 ku panu

Slawatowi na eštin kostel; 2(S do Hory Kutny pán pijel;

ten den jiní páni auedníci wšickni pijeli krom p. hofmistra.

30 byl pan wláda w kláštee Sedleckém pi mši.

Toho msíce osmdesáte tyry osobv mor na Krumlow
porazil.
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6 Decembris JMt pan \\lácla w"\'jeti ráil z Horv až

na Lede ku panu Trkowi : 7 na Pacow; 8 zstal na Pa-

cowé ; 9 až na Dobromysl; 10 na Tebo, a tu našel

pana Jana z Pernšteina.

16 Brunšwické kníže Otto Henrirh pana Petra Woka
psaním nawštíwiti a oznámiti ráil, že w tom nejwetším

nebezpeenství morním w Praze zstáwal až do toho asu,

a že toho úmvslu jest pána k wánoním hodm nawštíwiti.

20 Pan wládaí' jeti ráil do Kaplice.

21 Pán ráil do kláštera Wyšebrodského pijeti k slaw-

nosti wánoní.

22 W nedli po sw. Tomáši zapálilo se w Welikém

Wrabín skrze dwé dwky w chlíwech, kteréž utekly;

shoely dwa dwory a dw stodoly a dobvtka nco i obilí;

ostatek obhájeno, bvw tehdáž tu w Netolicích úedníkem
Matj z Weweí.

Toho dne Victoria Accarambona, relicta illustris Pauli

Jordáni Ursini, Paduae 3 hora noctis est occisa, to jest:

paní Viktoria Akkarambona, pozstalá wdowa po oswíce-

ném knížeti Pawlowi Jordanowi Ursinowi w Padue we tri

hodiny na noc zamordovvána jest.

26 Decembris, jinak we twrtek den sw. Štpána,

Krin panu wládaqwi do kláštera Wyšebrodského mezi

jinými wcmi i o líudaucím stawení kolleje Krumlowské

toto napsal: Mistru Balcarowi také hned napíši, aby na

Krumlow sjel a podlé wyrýsowání patris Alexandi to sta-

wení nowé kolleje rozdlil, a kde poteba by byla, prázd-

nil; nebo pes zimu woln to wšecko spraweno a wyprázd-

nno býti mže. A tak collegium to druhého roku waln
stawíno. ítem o nowé ece dokládá: Tyto dni díwal jsem

se na nowau eku, i welmi hrub sob ten písek prázdní,

a již nemálo sob praudu nahoru do Krásného pole zd-
lala; na larasích ani na hrázích, dkuje pánu bohu, nic

se nehýbe.

29 Pan Jan z Pernšteina pijel k JiMti na Tebo.
Toho roku podlé swolení snmowního listowé ele-

dínm poddaným obojího pohlawí od pán, aby s wolí

jejich slaužiii mohli, wvdáwáni, a mnoho písam zane-

prázdnní i užitku pinesli.
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Toho roku nowvm rázem zlaté mincowati dal pan issa.

Wilém z Rosenberka na Horách Raichšleinských s erbem

swým á textem na jedné stran a na druhé s obrazem

sw. Christophora.

liéta pán 15§6.

1 .Tanuarii, z poátku toho roku, na panstwí Krum- '^s^-

lowském o mlýny wznikla newole, a to takowá: Když Sla-

tinsky, heitman, chtéw aby dchodowé panští i w té pí-

in rozmnožení brali, hdi k tomu jmél, zwlášté z Swe-

razského richtáistwí, aby do mlýna .JMli páné Krumlow-

ského wozili , oni jinde s lepším užitkem swé zdlati

(nedáwawše než pl mírkv s strvchu méiného) mohše,

zbraowali se, a pánu na néj suplikowali. Slatinský zas

zpráwu swú uinil, a na posledy swé dobré zdání takto

priwedl : Milostivý pane! ^'erád se na tžkost chudých

lidí pimlauwám; wšak nicménéji u mne se snáší, jestli že

ráíte, abv WMti mlýnowé užitek jakž náležit wvnášeli,

abv mlýnowé nkteí na potocích složeni bvli, tm mlv-

nárm platy, bern s mlýnw se sialy a slewily, a wšecko

mlení zapowdlo, musilibv poddaní do mlýn WMti wezti

trojnásob, nechci twernásob íci. Milostiwý pane! nad

platv a bern ráili bvste mlýnw WMti užíti. — x\ tak

tudv píina dána bvla k swedení mnohých mlýnw na

panstwí. A nemohhjli to lep na mírnosti postaweno býti?

nebo mnozí mlýnowé znowa postaweni, a weliký náklad

na n šel a jde, a osedlých lidí a stálých plat z pan-

stwí ubylo.

4 Januarii, jinak w sobotu po nastalém nowém roku,

starawše se o dobré dchodu horního pri mst swém,

páni horníci msta Horv Guttny, pripomenuwše kommissí

wykonalú pedešlého roku, a kterak dále na tom sn-
mown zawíno, že i toho roku mezi tímto asem a pí-

štím saudetn zemským jiná kommissí k wvrozumní nedo-

statkm a záwadám týchž hor a wvízeni potw wvslána

býti mla, panu w^ádaowi psaní odeslali, prosíce JlMti, aby

pán k tomu piiniti se ráil, aby ta kommissí a fedrunk
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hor jejich ped se sla a zmenóna niklcrakž nebvla, jakož

pak to i wykonáno.

G Januarii raor na Kruinlowe piedce pomalu wlekl

se i okolo toho asu.

8 Januarii, jinak w stedu po sw. tech králích, Jakub

Menšík, heitman Pražský J3Iti pana wládae pi purkrab-

stwí, za nowinv pánu swému toto poznamenal w swom listu:

Nejwvsší pan hofmistr (pan Jií z Lobkowic), dostal

toho domu welikého na Hradanech po nebožtíkowi panu

purkrabí, a to tímto spsobem: Ponewadž jest k tomu

pišlo, že pan Krištoí z Lobkowic bratru swému díl jeho

dáti má, w tom dlení rozumti, že ten dm ml na dwa

dílv bvti rozdlen; toho se newí, kterak jest pan hofmistr

díl bratra mladšího, daremli aneb kterak, dostal, než panu

Krištofowi jest pán za jeho díl dm swj pod panem

arcibiskupem, w kterémž posawad bydlel, s tím rybníkem

a zahradau oddal, a k tomu ješt do tvr tisíc pidati

ml; a hned paní sem pijela, a tu spolen se tak stho-

wali, jedna fra z domu, druhá do domu, až se to dost-

howalo. Císa ješt tehdáž nebyl pro pímoií w Praze.

9 Januarii. Oznámeno pedešlého roku, že pan wlá-

da na hody boží wánoní pijel do kláštera swélio d-
diného Wyšebrodského , w kterémž až do tohoto dne

zstáwati ráil , kteréhož wyjel ; odkad pijeti ráil na

Kratochvíl.

12 ^a Kratochwili pána nawštíwili p. Adam Ghanon-

skýj p. Ratkowec a p. Audrcky, p. Wilém Kawka.

23 Pán JMt cestu ped sebe wzíti z Kratochwíle ku

Praze na obeslání JMGé, nejwíce za píinau horních wcí,

a odjeti až do Šewetína ráil.

24 .Januarii pan wláda ráil pijeti na Tábor, a tu

ku pánu pijel pan písa nejwvsší pan Michal Spanowský.

25 Pan wláda ráil pijeti na Leštno; 26 na Libcíi;

27 na hrad Pražský; 28 u JMCé audiencí jml, a toho

dne zaali páni rozwažowati kommissí o hory.

1 Fcbruarii. Toho dne stala se nešastná píhoda na

nowém most u Dobronic, že dewo weliké, podwal, za-

bilo pana Jana Hozlaura z Dobronic na témž most; od

kteréhož aurazu umel w šest hodin na noc.
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4 Pochowán týž nebožtík pan Ilozlaur na Bechyni isse.

w kláštee w pítomnosti bratií swých, Krištofa, Jetíicha

a Jiíka.

3 Februarii swalba byla pana Wolfa mladtiího z Stu-

benberku s pannau Kateinau dcerau pana Jana Wchyn-

ského, purkraJjí Karlsteinského, w Praze w domu téhož

pana Wchynského.

10 Swatba pana Jana Wáclawa z Lobkowic s paní

Johannau z Barchowa.

1

1

Februarii pie in Christo obdormivit Augustus elec-

tor Saxoniae, cum vixisset annos 59^, menses 6^ dies 1 1,

horas 12. Augustus kurfihšt saský pobožn w Kristu pánu

usnul; žiw byl let 59, msíc 6, dn 11, hodin 12.

Toho dne pan wláda wyjel z Prahy k íloe, a nocle-

howal w Brodu eském. 12 Snídal pán na Kolín a odtud

jel do Hory; 13 zaalo jednání horní; 14 Horníci sly.šáni.

16 Februarii pan wláda ráil býti na Zehušicích

u pána z Donína.

26 Když Jesuitské collegium stawíno w Krumlow,

od téhož stawení neb radji starých zdí boení téhož dne

jeden zedník Wlach zahynul.

7 Martii Krin jakožto regent písae Plawnického

Matauška dal obsiti, polom 21 dne téhož msíce i sládka

z téhož piwowáru eeného Bumbu, a to za píinau krá-

deže, že newrn slaužili, tetí war sob wystawowawše,

a i písa, jakž se doslýchalo, do botek jeho se obúwal,

a na freji s Kríneni spolky jmíti ml.

12 Martii, w stedu den sw. ehoe, Jakub Krin,

regent panstwí domu Rosenberského, byw na Teboni,

dowdl se, že njaký mládek, syn nebožtíka Mertle ku-

chae z Tebon, tolary a zlaté mnil, a kwasil, trubam
od traubení kaménky pkné erwené darowal , a žeby

nkteí u nho beránka aneb rauno zlaté widli, a za tau

píinau že od auadu do wzení satlawního dán; proež

Krin nemeškaje do šatlawy šel, a když týž wze roz-

liné ei pletl, dal jej stáhnuti ; kterýž piznal se, že na

pawla z domu šwakra swého Franka pekae njakým dym-

níkem wlezl, a potom po pawlai že vvešel do JMti pán
pokoj, prawiw, že dwére byly otewíny, a ty wci, které
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15 86. pobral, že zakopal w domu matee swé. I poslal s ním
Krin primátora a richtáre, aby mu to pinesli. I nebylo

zakopáno^ než padauch nahoe w krowé jmel to scho-

wáno, a sám pro to nahoru lezl, a jim toho dodal;

i našlo se toto: Beránek aneb rauno zlaté. Prstének

s šmarakem malým. Kaménk erwenvch nápodobných
k rubínu 19. Perliek nepkných 10. Stíbra pét malvch

kausk. Sekret pánu z Swamberka. Méšec zlatohlawowý

krumplowanv. Tolaru 6 a penéz drobných za 13 krejcar.
— Ten u Tebon proto zavvisl.

13 Martii nawštíwiw pan Jan hrab z Serinu paní

mater swú nedostatenú na zdrawí, paní Ewu z Rosen-

berka, tehdáž manželku hrabte z Kasoldu we Wlaších

w Mantui, wyprawiw se k Její Mti ode dwora JMCé, bvw
edelknabem, toho dne zase z Mantue odjeti do ech mw,
od pana Pawla hrabte^ otima swého, s pátelským psa-

ním ku panu Wilémowi z Rosenberka propuštn, a we
zdrawí cestu swú wykonal ku panu ujci, panu wládai, na-

wrátil se i ke dworu JAlCé.

O collegium Krumlowskm.

19 Martii, t. j. dewatenáctého dne msíce Bezna,
Krumlowská kollej jest založena a grundfešt zaat w ho-

dinu dewátú, pi pítomnosti ctihodných kaží, knze
Wáclawa Sturma, doktora, a knze Pawla a knze Lukáše

Vita Jesu, též knze Urbana Suchodema (sic) faráe Krum-
lowského a knze Sebastiana, kazatele nmeckého. Pitom
jsau také byli pan Jetich Slatinský z Slatinky, toho asu
heitman Krumlowský, pan Jindich z Písnice obojích práw
doktor a kanclé na Krumlow, pan Jan Albin z Helfen-

burku oc. A jest také ten gruntfešt toho asu poswcen
se wší uctiwostí a poctiwostí k tomu naízenými ceremo-

niemi. Též collegium kterak potom dále pan wláda opa-

til, we dskách najde se. Wystawl túž kollej mistr Bal-

tazar May, bnumistr JMti pán ; pišlo se mu od ní dáti

pes IGOO kop m. a mistrowi Antoninowi karaenníkowi od
tesání štukowého kamene ke dwem a oknám pes pt
set kop.

28 Martii, jinak w pátek po zwstowání pannv Marie,

na swítání pišla weliká powode na ece Lužnici na
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panstwí Tebohskéin (a to l)\Io, když dlal se rybník Ro- lase.

senbersk}'), tak že ty w.šecky zájezky, kteriž bvli pro pí-

hodu zdláni, zatopila^ a po tch dobré lokte zwý.ší po

wšech woda šla, reku nowú dosti wysoce zalila, tak že

u Hlínv nemohli lidé k mostu picházeti, než na lodch
niusili se prcplawowati. A tak již teprwa po té píhod
mohlo se wíceji tomu nowéniu dílu na ece witi.

29 Martii, pedtím 16 Februarii Jan Šlechta ženich

držew smlauvvy swatební, toho dne utekl.

6 Aprilisj na úen hodu welikononího, pan wládar

ráil na Raudnici býti.

8 Pijel k JMti pánu praesident eské komoiT, pan

Jaroslaw z Smiic.

9 Pan Jan z Pernšteina pána nawštíwil.

14 Pan wláda JJVIt jeti ráil se pánem z Smiic na

Pátek; 15 zase z Pátku na Raudnici nawrátili se.

19 Aprilis z Raudnice pan Wilém z Rosenberka ráil

do Prahy pijeti.

7 Maji, w noci mezi 11 a 12 hodinau na pl orloji,

s srdeným wzýwáním syna božího Jií kníže w Slezi

Lehnické a Bežské w Behu žiwot dokonal. Nechal syna

Jana Jiího, kterýž k ochran ku panu vvládaowi utíkal

se. A toho dne pan Wilém z Rosenberka wyjeti ráil

z Prahy až na Kluow.

8 Maji pán do Hory pijeti ráil.

9 Zaalo se opt jednati; 13 jeli páni na Kank, a

toho dne pijel do Hory pan biskup Olonmcký , item

pan heitman téhož markrabstwí.

22 Wyjel pan wláda z Hory až na Kluow, 23 na

Benátky.

24 Na Raudnici pijel i se pánem z Smiic, a tu

pána nawštíwil pan Adam z Hradce i se paní manžel-

kau swau.

29 Pan wláda pijel do Prahy.

4 Junii Joannes Dee , muž uený, byw s manželkau

a dítkami a towaryši swými wypowdín od císae z Cech

jednáním legata papežského, do Nmec k Erfurtu táhnauti

míniw, dostal se do Laun , odtud k Annaberku, nazejlí

pak pedse dále do Nmec ; ale když w Erfurtu w ne-
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I58C. bezpeenstwí byl, do Gothy dostal se mezi Lutherianv,

když fedrunku a lásky u ímanu nemohl užíti. Píina
wypowedení byla njaké omluwení ho u císae, jakož bv

ernoknéžníkem byl, mw k tomu proti sob welikého

nepítele pana Jiího z Lobkowic, nejwyšsího hofmistra.

7 Junii, když pan wláda byl w Praze, pi tom ase
arcibiskup Pražský byw dal tisknauti nejakú bullám ex-

communicationis, tím welmi rozumné (?) pány eské jakž pod
obojí tak pod jednau pohnul, kteíž to spsobili, že za-

powédíno mu knéh wydáwání neb tištní a prodáwání jich

bez wLile JMGé.

1 Julii pan Adam z Hradce, nejwyšší kanclé krá-

Ipwstwí eského, pijel na Raudnici, nawracuje se z Te-

plice, kdež byl za as myl se s manželkau a dítkami, a

tu nalezl pana wládare.

19 Wyjel pán z Raudnice až na Mikowice ; nazejtí

na hrad Pražský pijel; tehdáž arcikníže Arnošt byl

w Praze.

22 U JMCé pán ráil býti; a pedtím, pwodem
(jakž tomu chtli} Jiího z Lobkowic, nejwyššího hofmi-

stra, welice u JMGé pan wláda bvl osoen . naež málo

dbaw, jako heroický pán udatn sob wedl; ani na prwní

obeslání JMGé nedal sebau hnauti, tak že JMCá sám za

pánem posílal pana Rumfa a pana Hofmana, chtw wy-

rozumti tomu, co na nkteí jeho protiwníci wedli.

14 Augusti pan wláda ráil sob pannu Polexinu

z Pernšteina k manželstwí twrtému zjednati w Praze, a

pak k domowí odjeti.

2 Septembris, byw pan Wilém JMt na swém zámku

Kratochwíli , tam k JMti sjeli se pan kanclé nejw^ šší,

pan Smiický, pan Slawata a jiných mnoho dobrých lidí.

Stwání drželi na jeleny, a jmli dobrý low.

G Pán ráil odjeti na Tebo, a odtud k Moraw.
17 Pán ráil do Rrna pijeti; pan biskup Stanislaw,

též páni saudcowé ráili JMti wstíc wyjeti.

18 Panu biskupowi císaské psaní od legata dodáno

a u nho obdwáno.
19 Páni kommissai u pana heitmana jedli.

25 Ten uený lowk Dee bvl na Teboni w ochran
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pana wládaie, a tak se tomu rozumí, ze i ta píina byla, i586

pro císaí-c proti panu wládaiowi popudili.

I Octobris smlauwa mezi panem biskupem Olomuc-

kvm a pánv saudci téhož markrabstwí w^^hlášena a stra-

nám oddána, a ten den páni kommissai z Brna odjeli,

a pan wjádar až do Bytíže jel.

II Octobris, jinak w sobotu po sw. Diwiši, po

wzdání saudu zemského pan Bumf, JMCé na ten as nej-

wvšší komorník, poslal ku panu Janowi Wehynskému, abv

se u nho zastawil, toho doložiw, že pánu Wchynskénui

z poruení JMCé má néco oznámiti. I dostawiw se pan

Wchvnsky, tu pan Rumf, uiniw od osoby sué welikú

wymluwu, pánu Wehynskému to oznámil, že nepochybné

\v dobré mu pamti a wédomosti zustáwá , kterak jest

proti poruení JMCé pi dosazování dkana Karlštein-

ského se zachowal , a jakých pitom eí se dopustil;

z té píiny že mu, pánu Wehynskému, JMCá poraueti

ráí, aby na ten as d\yoru JMCé prázen bvl; jakož pak

skrze to, když knéžstwu nkteí swtští pitáhli, weliké a

nebezpené starosti pocítil, a strach, abv byl wtší nee-

sti, kdyby mu pan wláda a jiní dobí za pátely ne-

stáli, nésti nemusil. Ale pokoiw se JMCé (o emž níže)

zase k milosti pišel.

15 Octobris pan Avláda na Dobrúmysl odjel; pan

heitman morawský' a pán z Smiic pijeli na Dobrúmysl.

16 Pan Adam z Hradce ku pánu pijel, a držáno

štwání u Lomnice.

17 Kratochwíl \v štwání wykonána u Weselí, a pán

jel s pány do ^^'eselí na noc.

18 Rozjeli se páni z Weselí.

Okolo toho asu bylo jedno kníže Brunšwické na

Krumlow, prijew tam s panem Metvchem \y nebytí pana

wládae, a sotwa se pánem pro zaneprázdnní pán tyž

kníže shledati se mohl.

1 iNoyembris JMCá toho roku panu wládaowi a

ddiciiin jeho ráil uiniti majestátem swým milost na

hory Ratiboské i na ertzkauf, aby ho za 30 let od datum

tohoto oljdarowání i s ddici swvmi užíwati mohl.
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1&8B- 15 Decembris snem w Praze zawrín , na kterémž i

pan wláda býti ráil.

16 Pan Jan Wchynský pokoil se JMCé, dwakrát

k nohám jeho padw na kolena, a tudy crimen laesae ma-

jestatisj to domnní, jakoby welebnost JiMCé urazil, z sebe

odwedl.

Toho roku na Kratochwíli w obore Netolické diwní

wodní sirojowé a obrazowé, skrze než woda tekla, po-

staweni. Mnoho na to nákladu šlo, a nic stálého nebylo;

tudy jen cizozemci peníze wyšidili.

liéta pán 15^7*

1587. Na ten rok pan wláda složil tento dislich:

Non habet impietas successus, credite, longos,

Et male promeritos tristia fara manent.

To jest:

Wéte mi, že bezbožným nedlauho bude se daiti;

Nebo na ty, kdož sobe toho zaslaužili, walí se neštstí.

I Januarii pan wláda ráil býti na Libni na swéni

statku.

4 Obeslán psaním JMCé, aby do Prahy pijel.

5 Bvl u JMCé s nejwyššíni panem hofmistrem.

II Januarii, jinak w nedli po tech králích, pan

Wilém z Rosenberka po twrté ženiti se ráil w Praze

w domu svvém na zámku, pojímaw sob šlechtinu z Pern-

šteina, pannu Polexinu, sirotka po panu Wratislawowi

z Pernšteina, nejwyšším kancléi králowstwí eského, na

kterémžto weselí i JMCá prwní den býti ráil w dom"
llosenberském. W mstech Pražských na rozdílných mí-

stech štde dal pan ženich krmiti weliký poet chudých

lidí za ti dni poád. Rozliná cannina na též manželslwí

od poet skládána ; mezi jinými Nicodemus Trischhnius,

poeta laureatus, byw^ tehdáž w Praze, toho w^ werších

swých doložil, že pánu manželky wšecky dostaly se pod

litcrau B, totiž Brunschweig, Brandenburg, Baden, Bern-

stain; takto obsáhl to:

Esse quid hoc dicam : quod Be cognominat omneš

Uxores hujus (rcs mihi mira) ducis;
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Nam Brunscliwioensi magnum de stirpe trahebat

Prima iiiarita genus principe nala doiuo;

Brandenburgiacae fuit orta penalibus aulae

Altcra; Badeno tertia pate nata;

INunc Berosteinhenio generosa Polwena virgo

iXata pate in thalamum quarta maila venit.

Dislichon numerale, annum, mensem, diem ac fe-

stm nuptiarum indioans :

Cliuil ^ iiDena Eos Pragae Dat LaVta RosensI

Festa ihoro lesVs pVer erV'DIT Vrb SlonlS.

18 Januarii byla pana Wchvuského swatba.

21 JMt arcikniže Ma\iníilian pijeti ráil na hrad

Pražský, a pan wládar bvl u .I.MCé.

23 Pan wládai- u J.Mti arciknížete býti ráil.

27 Týž pan Wilént Hosenberský wvjel toho dne

z Prahy do Milína.

28 Pijel ku panu Rutowi na Dírný , 29 do Slawo-

nic , 30 do Weitrfeldu, 31 do Holcprunu.

1 Februarii pijel JMt pán do Korneiburku.

2 Do Klostrneiburku. Ke mši zstal tu i u snídaní,

a odtuil do Widne jeli.

3 B\l pan u J.Mti arciknížete Arnošta: k weerau
byla swatba a oddawky pana Jana z Pcrnšteina, a bvl

mumraj , i nazejtí weselí swatební predse a mumra-

jowé držáni.

5 I toho dne turnaj pkný a mumraj wykonán.

6 Tolro dne pan wláda odjel z Wídne až do Kor-

neiburku, 7 do Pulkawy ; 8 do Slawonic; z Slawonic

wyprawil pán eládku do Prahv pro swau manželku;

a pan wláda ráil pijeti do Tebon; 12 na Plawniku

;

13 na Krumlow ; 19 paní Polexma manželka JMti pán
též w dobrém zdrawí pijela na Krumlow; 20 pan Jan

z Pernšteina odjel z Krumlowa.

12 Aprilis Christianus kurfiiršt saský wyprawil leg;-ata

swého Wolfganga Eulebeka a na Brossiku (sic), w práwích

doktora, ku panu Wilémowi z Rosenberka, pátelsky pána

požádaw, aby we dwau wécech, dm jejich, knížat saskych

pi JMCé jakožto králi eském fedrowati nápomocen bvj.

jedno aby jim léna fojtlandská podána byla, druhé erb-
W. Bi-czaii. |g
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anunky neb snilauwy mezi králowstwím eskyin a zemmi
knížat saskych aby obnoweny byly. Co se prwního artikule

dotyce, nepochybn že wykonáno než o druhém newím.

Došlo pana wládae takowé JMCé psaní:

Wysoce urozenému Wilémowi z Rosenberka na e-
skem Krumlow, spráwci a wládari domu Rosenber.ského,

rytíi slawného towarysstwí zlatého rauna, tajné radd naší

a nejwyšaíniu purkrabí Pražskému, urozenému Adamowi
z Hradce na Ibadci a Hluboké, komorníku našemu a nej-

wyššínm kancléi, a stateným Michalowi Spanowskému
z Lisowa na Pacow a Wožici, nejwvššímu písai, Buria-

nowi Trkowi z Lipv na Swtlé nad Sázawau, podkomo-

ínm králowstwí eského, raddám našim, spolen neb roz-

díln, wrnsm našim milým.

Rudolf druhý z boží milosti wolený ímský císa,

po wšecky asy rozmnožitel íše a uherský, eský král oc.

Wysoce urození, urozeni a statení wrní naši milí!

Milostiw pochybowati neniíme, že jsau wás již psaní

naše císaská, kterýmiž jsme wám, že jsme snm obecní

w markrabstwí našem morawském do msta Brna k nedli

Royationum nejprw píští k sjetí a w pondlí ráno k ped-
ložení snmownímu vvšem stawm doteného markrabstwí

položiti a rozepsati rozkázali, wás pak na týž snm za

kommissae naše woliti a zíditi ráili, w známost uwedli,

došla; jakož i jiné nadje k wám nejsme, než že se k tomu

asu tam do Brna konen sjedete, a takowého jednání

snmowního vvyhlídati budete. A protož wám te in-

strukcí a list wící, kterémuž z píležitého wýpisu wy-

rozumíte, posíláme, milostiw porauejíce, budauce wy

tak tam w Brn, abyste na dotené stawy markiabstwí

morawského naddotený list náš a podlé instrukcí poteby

naše wznesli i také s nimi wubec, tudíž také s pedními

osobami z nich, na kterýchž záležeti bude, ad partem, se

wší pilností a bedliwostí, žádné práce w tom (jakž o wás

žádné pochybnosti jmíti neráíme) nelitujíc, aby žádost

naše na n z takowých w\soce dležitých a pilných píin
wyložená skuten svj prchod jmíti mohla, jednali, nic

mén což tak zjednáte, a na em se slawowé snesau, toho

nás bezprodléwání tejna neinili ; a niv wám takf)wú práci
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w/.poii ínati a nahražowati ráíme. I3;m na hrad našem

Pražském w pondMí po nedli Cantate léta oc. 87 a krá-

lowsiwí našieli ímského dwanáetého, ulierského patnác-

tého a eského též dwanáctého.

A takž pan wláda dle takowé císaské kommissí

dosti uinní 29 wyjel z Krumlowa i s manželkau swau

a-A na Tí-ehoíi, 30 na Hradec.

1 Maji pan wládar pijel z Hradce na Tele^ a tu

našel pana komorníka pana Zachariáše z Hradce na zdrawí

nespsobného : 2 jel pán na Tebí; tu se s panem heit-

maneni zemským sjeti ráil; 3 pán ráil do Brna pijeti.

4 Páni kommissaii eští za odklad požádali do zejtí

pro nepiítonmost staw.

5 Páni kommissari w hospod ode wšech stau pii-

wítáni a potom we jméno boží pedložení snmowní stalo

se, bez pochvbv o pomoc njakú penžitú.

19 Páni kommissari, odpowd na soUicitouárií swé

od staw markrabstwí morawského pijawše, wyjeli 20 na

Brtnici, 21 do Litomyšle; 22 pan wláda zstati ráil na

Litomyšli; 23 jel do Bohdane, 24 do Limburka, 25 na

Libichow, 26 na Raudnici. Tyž den pan Jií Ludwík land-

krab z Laichtenburku s manželkau swau ku panu wlá-

daowi pijel, jednaw se pánem w píin panstwí Plai-

šteinského, w kteréž mu se kurpfalckrab wkládal.

2" Pan laudkrabí* zase odjel.

2 Junii pan Wilém z Rosenberka pijeti ráil na

hrad Pražsky.

10 Pan Laelius Ursinus do Prahv pijel.

15 Jml audiencí u JíMCé.

16 JMCá ráil na Brandevs odjeti.

3 Julii pan Laelius Ursinus wvjel z Prahv k Wídni.

21 Julii pan wláda z Tebon na Krumlow se obrá-

til, a tu as s swau milau manželkau pobyl.

2 Auo;usti, jinak w desátá nedli po swaté trojici,

JiMCá ráil z Prahy na Brandevs jeti.

13 Pan .Jan z Pernšteina s manželkau swau pijel

z Wídn k JMli panu šwagrowi na Krumlow.

17 Augusti Stanislaw biskup OlonuickV, bvw pední



276

. wyslaný od JMCé a arciknížete IMaxiniiliana do Polska

w jednáni témuž arciknížeti o králowstwi polské po smrti

Btitorv, co se tam dalo, listown znáti dal takto:

Wysoce urozenému pánu, panu Wilémowi z Rosenberka.

Pozdrawení naše pátelské. Již z wle pána bolia

k tomu pišlo, že \ve twrlek minulý pokoj obecni ziizen

a wvhlášen, tak aby od toho dne žádny s runicemi a

strelbau a jako wáleným spsobem, jakž se po ty asy
dalo, též ani s takowými liaufv lidu zbrojného neprichá.

zel a nenajíždl
;

po kteréhožto ádu naízení nazejtí

w pátek pan nuncius swatosti papežské audienci mel
;
po

ném pak já spolu s jinými pány kollegami mými, též

oratorowé JMli kiále hispánského, jsauce tehdáž wšichni

tolikéž i jiní wyslani Jich Mtí arciknížat s námi pospolu,

okolo poledne k audiencí do kola welikého (kdež wšickni

pední senatorowé, jakožto pan kardinál Radiwil, pan arci-

biskup Gnéznénský, primas regni, a jiní páni biskupowé a

senatorowé swétští, tudíž i litewští stawowé shromáždni

byli) od pana Jana Zborowského kaštellana Gnéznénského,

který 300 koní, pana iMikoláše Ježloweckého starosty Si-

natenského (?), ten 200 koní, pana Stanislawa Stadnického,

150 koní, pana Cziolko 50, pana Jakuba Secijinenského (?)

50, a pana Petra Sobka 200 koní, a tak blízko 1000 koní

jízdných, kromé hejdukuw a jiného lidu pšího méli oc.

jakožto k tomu naízeních osob wprowázeni, i také zase

potomn doprowázeni jsme byli, a tam pi nemalém potu

a shromáždní lidí poselstwí sprawowali, a já orací jml oc.

Po mn pak hned JMti krále hispánského poselstwí (sic) swú

e k nim uinil, že to wšecko, co ode nme pedloženo

jest, také na míst pána swého jim pipowídá a k tomu

pistupuje oc. Tu potom po odjezdu našem také jiní

poslowé, jako Moskewští (kteí doí^ti auprawn a šatn

wedlé jejich spusobu do sta osob w dlauhých zlatohla-

wowých, na spsob njakých dalmatik, šatech, tak jako i

klobauky, perlami a drahým kamením krumplowaných wy-

braných jmajíce) wíce arciknížete Maximiliana, aby jej za

krále wolili, nežh pána swého kommendowali. Po nm
ješt toho dne pan landkrab z Laichtenburku, wyslaný

markrabte z Anšpachu, též zase wéwody sedmihradskciio.
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Av sol)Otu pak knile šwedskólio. krále dennomarskólio, po- tas?

tomn wvslaní kuríuršlu ríšskvch, téz knížete kurland-

ského a jiných slyšáni jsau bvli; a dnes tnreekv posel,

jak se zpráwa dáwá, slyšán býti má. Datum w Waršawé

n Aug. 1. I.S87.

A tak tu jest nic skoncowáno nebylo; a potom

k tomu pišlo, což pan Adam z Hradce, nejvvyšší kanclé,

prorokowal, že biskup Olomucký dom cum titulo sed

non cum vitulo nawrátil se, totiž že tak mnoho zjednal,

jakoby doma sedl, anobrž domu rakauskému k škod a

k zlehení píinu dal.

27 Auí^usti arcikníže Maximilian, byw wolen 22 téhož

msíce na králowstwí polské, o té dobré nowin panu

wládai listown znáti dal z Widn, doložiw, že od Lit-

wann i nemenšího potu Polák to wolení stalo se, nic-

mén že nkteí sob zwolili syna krále šwedského Zik-

munda; wšak na tom zstáno, který nejprw piijede, že

()l)drží. Proež Maximilian nemeškaje, na tu jízdu do

Polska strojil se, peníze, kde mohl, shledáwaw ; ale jak

ho Polici piwítali, níže doloží se.

I dne Septembris JAlGá zprawen býti ráil, kterak

Krin welmi dobe na rybnících rozumí se, wyhledáwal

toho pi panu wládaowi, abv od pána odpuštn byl na

panstvví Podbradské k pedepsanému asu i na jiná

k spatení rybník králowských a rady, kdeby potebí

bvlo udlání; že na nj lam Hertwik Zejdlic, wrchní heit-

man panslwí JMKé oekáwati bude.

10 Septembris pán bh wšemohnucí pana .liího Za-

jimae z Kunštatu, již posledního mužského pohlawí z toho

rodu, w noci prostedkem smrti powolati ráil. Poheb nm

wvkonal pan Hynek z AValdšteina 12 Octobris, daw jej položiti

w Znojm, kdež pan otec jeho i jiní pedkowé leží.

I I Septembris pan wláda zase na Krumlow z obory

pijeti ráil, a ten den ráno pan Fridrich z Saxendorfu,

buchalter a radda JMti, na Krumlow žiwot swj dokonal.

Svmbolum jeho bylo: Nic bez wle boží.

12 Wezeno tlo jeho mrtwé ku pohbu do Lhenic,

kdež žádal poheb proto, že pod obojí swátost weee
Kristowy pijímal, jmíti, i toho užil a w kostele položen.
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15 Umela paní Dorota z Radkomc píjmím Sle-

pikowá po prwním manželu, Krínowa manželka (kteráž

byl babku pojal 1566 léta) w Krumlowe na swém domu
w Latranu, kde nyní Hans komorník bydlí.

26 pan wláda ráil z Tebon wyjeti do Weselí;

obeslán byl od JMti do Prahy.

30 Na hrad Pražský tím rannji pijel.

1 Octobris saud zemsky zaal se.

3 Auredníci zemští wšickni pri panu wládai b\li

u JMCé.

5 Sešli se páni do kanceláe k uwážení wecí od JMCé
podaných. 6 Odpowed JMCé dána w spisu.

24 Pan wláda jml audiencí u JMCé, pi níž i o swú

fundací coUegii societatis Jesu w Krumlowé e uinil.

4 INovembrís pan wláda odjel z Prahv na Raudnici;

12 zase na hrad Pražský pijel s paní manželkau swau.

14 Pan wláda spolu s jinými auedníky zemskými

ráili býti u JMCé.

18. Dali odpowed JMCé w spisu.

26 Pan wláda wvjel z Prahy až na Libeíi.

27 Pan Hofman na Libe pijel, a po snídani pan

wláda ráil na Konopišt, 28 do Milína, 29 Weselí, 30

na Teboíi.

12 Decembris pan wláda ráil do Krumlowa pijeti.

Toho roku Jakub Menšík od pana Jana \^xhynského do-

stal Mokropsy wesrúku.

JLéta pán 15$§.

Jakými obecními prdcemi bez oddechu pan wláda,

když bez nho nic ízeno nebvio, zanesen byl, i dotwr-

zují toho níže položená císaská psaní takowá:

(Januarii) Wvsoce urozenému Wilémowi z Rosenberka.

Rudolf druhý oc.

Wysoce urozený wrný náš milý ! Milostiw wdti
dáwáme, že toho úmyslu býti ráíme, pokudž možné, aby

se snm obecní wšem stawm markrabstwí našeho moraw-

ského k osmnáctému dni msíce Ledna do msta Olomúce
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rozepsal, a toliko s strany kotitinuací posudního (kteréž íósh.

již wychází) s stawy aby se skrze koniniissae naše s pil-

ností jednalo. I ponwadž nám na tom mnoho záleží,

abv posudní od stawuw doteného markrabstwí dáleji nám
swolcno bylo a wycházelo; a protož, nežli bychom co toho

ped se wzíti ráili, milostiwe tebe žádáme, ponéwadž as
krátký a periculum in mora jest, abv nám dobré zdání

swéj co se pi tobé snáší, a jestliby dotený snem obecní

na swrchu psaný den o ten samý artikul s strany posud-

ního mel rozepsán a skrze které kommissae držán býti,

bez meškání po tomto našem naschwalním poslu oznámil;

a my tobé wší milostí naší císaskau wždycky náklonni

býti ráíme. Dán na hrade našem Pražském w pátek na

nowé léto 1. oc. 88 a kralowstwí našich ímského 13,

uherského 16 a eského též 13.

.liné psaní.

10 Januarii.

Wysoce urozený wérný náš milý. Z poníženého psaní

twého tomu jsme milostiwe wvrozuméti ráili, že bv se za

príinau nedostatku zdrawí swého na den sw. Pawla na

wíru kesanskú obrácení podlé milostiwe žádosti naší

s tžkostí pri nás najíti dáti mohl, za to nás poddané

prose: pokudžby k témuž dni a asu sem do Prahv

pijeti nemohl, abychom tebe pi sobe milostiwe omluwna
jmíti ráili. I ponéwadž sám znáti mžeš, že nám na tom

nemálo, než mnoho záležeti chce, abychom s tebau ped
tímto nastáwajícím snémem obecním o nkteré wysoce d*"!-

ležité a pilné poteby rozniluw-ení niéli; a protož z té mi-

lostiwe dwérnosti, kteráž k osob twé wždvckv jmíti rá-

íme, tebe milostiwe za to žádáme, abv se wždv k nám
dwa neb ti dni (pokudžby díwji býti nemohlo) ped
týmž snmem, do kteréhožto asu s zdrawím twvm nepo-

chybn se polepši, wyprawil; naemž nám obzwlášlní za-

líbení ukážeš, a my tob to každého asu naší milostí cí-

saskau a králowskau, jíž pedn náklonni jsme, wzpomí-

nati a nahražowati ráíme. Dán na hrad našem Pražském

w nedli po sw. tech králích.

24 Januarii, jinak w nedli ped obrácením sw. Pawla

na wíru kesanská, stala se nešastná bitwa w Slezsku
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u Biína, kdež arcikníže Maximilian od kanclée pol-

ského jat, skrze což mnozí prízniwí domu rakauskému

k welikému ponížení a skodé pišli. A toho dne pan wlá-

dar z Krunilowa wvjel ku Praze až do Budjowicj 2ó do

Weselí, 2t) do Milína, 27 na Konopišt, 28 na Libe,

29 ráno na hrad Pražsky ; 30 u JMCé audiencí jniél.

2 Februarii byl pán u J.MGé, nemalý as roznilauwá-

ní jméwše. 3 Snémowní pedložení stalo se, a 4 rvtístwa

snesení oznámeno; 5 snesení wšech spolené uinno;
6 JMCé odpowé dána, a týž den pan Kurlz od té ne-

šastné bitwy odeslán k císai .JMti.

8 Weselí swatební konáno pana Rudolfa Trky.

10 Odpowéd od císae dána stanm; 13 odpowéd

na wšecky proposicí JMCé dána: 20 snesení s JMCau se

stalo o wšecko; 24 relací snémowní wykonána.

1 Marlii pan wláda bvw u JMCé, odpowéd pánu

z Bibršteina i panu Janowi AVchvnskénm zjednal.

2 Stwrzena smlauwa \v Praze mezi JMCau a panem

wládaem Rosenberskym o skupowání od pana wládae

polowice rud na Hoiách Joachimstálských za šest let: wy-

méíiuje se, jaká ruda po em placena b}'ti mla. Jest ar-

tikul w té snilauué položeno 23; jednawše lu wéc Ma-

tiáš Fuch, Rosenberský kammrmislr, a Krištof Putz z Kni-

chaneku. Jest pi té smlauwé peet císaská i také pana

wládae Rosenbeiského.

3 Martii kníže z Aryskotu a Don Guilielmo de sancto

element o na miste krále hišpanskélio léno na nkteré zem
nidrlantské od JMCé pijal.

Toho dne panna Bohunka z Šternberka, abatyše klá-

štera Krumlowského, w wku prodloužilém, bywši na de-

sátky (sic) let abatyší w témž kláštee, žiwot swj dokonala.

Bvla sestra pana Adama z Šternberka, nejwyššího komor-

níka králowstwí eského, kterýž byl ped dwadcíti osmi

létv umel, a dcera pana Jana.

1 Martii kníže Saphojské íšská léna pijal od JMCé.

8 Pan Wilém z Rosenberka wyjel z Prahy k domowí,

a toho dne na Libeíi: 9 do msteka Bystice, 10 do

Milína, 11 do Weselí, 12 na Teboii.

12 Martii z píiny zajetí arciknížete do Polsky n-
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kteincli rady k wojni' sclivKiwaly sc^ jnkož i níže položené '^^í

cisaíské psaní to nawrliuje takto:

Wvsoee urozenénui Wileiiiowi z llosenberka.

Rudolf oc.

Wvsoee urozeny wernv nás milý ! Jakož jest na tom bvlo,

že jsi spolu s urozeny 111 .liiiin starším zLohkonie na Lihorho-

wieícli a INllníce, raddau a komorníkem naším a nejwyšším

hofmistrem králowstwí eského, AvrnVm mil\m, tu wée, co se

pijetí ritmistrdw a nejwyšších nad jízdnými a pšími do-

t\ce, a na jakv spiisob by s nimi jednáno a jisté snesení

se státi niolilo, w bedliwé uwážení \vzíti, a potomn po

wyízení zdání waše nám w známost uwésti méli; i poné-

wadž jest se to ped odjezdem waším newykonalOj a toho

poteba, aby se tau wéeí déle neodkiádalo, ukazuje; a

protož tebe milostiwé žádati a o tom pochvbowati nerá-

íme, než že na to s pilností pomyslíš, a tím díwji nám
swé zdání, jak by to píed se wzato a náležitv wyiízeno

b\ii melo, poddané uiníš; a my tobé každého asu wší

milostí naší císaiskau a králowskau náklonni býti ráíme.

Dán na hrad našem Pražském w sobotu po nedli postní,

jenž slowe Invocavit.

29 Marlii pan wláda ráil z Tebon wyjeti až na

Krumlow.

30 Pater provincialis minorum pijel na Krumlow

za píinau wolení abatyše.

3 Aprilis panna Kateina Tachowská za abatyši klá-

štera Krumlowského wyhlášena.

28 téliož tak poznamenáno rukau nkdy dobré a

wzácné pamti pana \^"iléma z Rosenberka: Toho dne

usazeno do díla a zaato od písae Teboíiského : nebo

pan Edwardus písai dal tincturam, aby dlal, ^'ež co tin-

^owáno, zlatoli i stíbro, a jak mnoho, nenacházím a

s jakým užitkem, ale sotwa, nebvl-li to podwod.

11 IMaji pan wláda z Kratochwíle na K^rumlow na-

wrátiti se musil pro píjezd pana nunciusa papežského.

12 P'ijel pan nuncius na Krumlow, a s ním pan

Jií z Lobkowic et praesidens appellationum.

\h Renedictio abjjalis Altovadensis. Poswcen a po-

twrzen opat \A yšebrodský.

<•
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16 Maji byli uwedeni Jesuité do colleyium nowlio

Krumlowskeho.

18 Pan nuncius odjel až do Budjowic.

7 Junii, jinak w auterv swatoduišní, pán bh wsemo-

haucí pana Filippa markrabí z Baden a z Hochberku,

hrab na Spanheimu a w Eberšteinu, pána w Lahru a

w Arahlberku mezi pátau a sestau hodinau po poledni

z tohoto swta prostedkem smrti w Raštalu, kdež tehdáž

dworem byl, powolati ráil. Byl ímského náboženstwi

horliwý následowník, a k nemoci swé welikými postv a

pautémi priinu dal.

8 Pan wládai^' Rosenbersky- z Krumlowa k Teboni
wyjeti ráil, jméw ped sebau cestu do Prahy.

15 [Na hrad Pražsky pijel \v 11 hodin.

16 Byl u JMGéj též u hispánského poselstwí.

25 Rada držána o polské wéci; 27 odpowéd" dána.

29 Jedli u pána páni auedníci zemští, a smlauwali

pány z Šternberka se pány z Kunowic.

30 Item páni auedníci zemští ku pánu sešli se;

opt o polské wci rada držána i odpowé dána. Týž

den pan wláda wyjel z Prahv až na Raudnici. 2 Julii na

porueni JMGé pan wláda plawil se od Raudnice po Labi

až do Austí. 3 Až do Perná po wod pijel; 4 do Drá-

žan k obédu, byw ochotné a poctiwé od kurfiiršta pi-

witán a traktirowán ; h zase na Perno s kurfíiršten) jel;

6 byl tu low dižán i na druhy den; 8 odjel pán Rosen-

bersky od JMli kurfiiršta saského z Pernowa až do Teplice.

9 Pijel pan wláda we zdrawí na Raudnici, a pan

Ladislaw z Lobkowic z Teplice se pánem až na Raudnici

jel. Téhož dne pan Henrich starší Kurtz|)ach u pána na

Raudnici byl.

10 to jest w nedéli twtú po sw. Trojici, pijel pán

náhrad Pražsky ; 15 pijel pán na Tebo; 19 na Krumlow.

22, jinak w pátek den památky Maí lMag;daleny Ru-

dolf císa takowé psaní ku panu wládai odeslal:

Wysoce urozený wérný náš milý ! Milostiwé wéd<''ti

dáwáme, že toho nkteré wysoce dležité a znamenité

poteby ukazují, pro kteréž tebe milostiw žádati ráíme,

kdvby Jeho I.áska arcikníže Ferdinand, pan strýc náš
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nejinilcjší, od iche wvjel, abv se dlaulio doma nezdrzo-

wal, nVbrž, co nejdríw možné, sem k nám pijel, a další

milostiwé wli naší císaské poddané wyrozumél: a my tobé

každélío asu w.ší milostí naší císaskau a králowskau ná-

klonni býti ráíme. Dán na hrad našem Pražském uts.

27 JiMt arcikníže Ferdinand do Lince pijeti ráil.

29 Týž arcikníže JMt do Wyšebrodu pijeti ráil.

30 Týž JMt arcikníže i s Její Mtí paní manželkaii swau

a mnohými wzácnými lidmi, dworem swým, pijel ku pánu

Rosenberskému na Krumlow mezi jednau a druliau hodi-

nau z poledne.

31 Julii JMt arcikníže Ferdinand do obory Netolické

na Kratochwíl jeti a tu nocleh jmíti ráil.

1 Augusti arcikníže ráil z Kratochwíle odjeti k Týnu

nad Wltawau, a tu posnidaw na Tábor k nocleliu pijeti

ráil. A téhož dne pan wláda zase na Krumlow odjel.

2 Arcikníže w Milíné snídati a na Konopišti nocleho-

wati ráil.

4 Byw pán již na Teboni snažn dožadowán od pana

kanclée nejwvššílio jménem císaským, aby do Praliy, po-

nwadž tam pátelé krewní JMCé sjeli se, píjezdem ne-

meškal, proto aby i to jednání polské ped se wzato

býti mohlo
;

6 A takž pan wláda z Tebon wyjel toho dne až

na Táboi'; ~ až do Benešowa; 8 na hrad Pražský.

9 Audiencí jml u JMCé; od JMCé proposicí pá-

nm raddam a úednikm zemským dána a w donm Ro-

senberském uwažowána, na druhý den w kancelái, pak

tetího a twrtého dne zase u pana wládae.

Ped 13 dnem Augusti pozvván bvw pan wláda Ro-

senberský od Kristiána kurfiiršta saského do Drážan na

krtiny dcerkv JMti, kteréžto za kmotry zwolil kurfiiršta

brandenburského a pána Rosenberského, když pán nepi-

jel, než na swéni míst služebníka swého Zdeka Kanlée
z Sulejowic s wýmluwau dležitau odeslal, kurfiiršt s tím

spokojen jsa, pánu zase s tím doložením, ponwadž tu

kuríiiršt bi-andenburský bvl, žehy byl také pána dle plnj-

šího shledání dobrých pán pátel w domu swém žádo-

stiw ulilédal, pátelsky odepsati ráil.
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i-^8s. 1 Septembris wvjel pan Wilém Rosenberskv z Prahv

až do Bystrice; 4 Septembris pijel na Tebo.
3 vSepíenibris, jinak w sobotu ped dwanáctau nedlí

po sw. Trojici, po nešporícb Marta z Weselice^ pozstalá

wdowa po panu Adamowi Krajiowi, pánu Boleslawském,

w domu pana hofmistra na Hradanech umela, poruiwši

se pánu; po níž dobry kus statku dosáhl; nebo šlech-

tiny z Krajku, sestry nebožtíka nedílné, mwše s ní ne-

woii, od panstwí Boleslawského skrze nejwvššího hofmistra

a jemu napomáhající odstreny; kdež na mst Boleslawi

w dom pana Mladoty w saudcích pod máslem weliká ho-

towá summa penz našla se. Pannám šlechtinám toliko

jedné každé po óO tisících za panstwí Boieslawské dáno.

Hofmistrovi to panstwí nelíbilo se; sáhl k lepšímu Chomú-
towskému, a o n smnu s strýcem swým Janem Wolde-

marem pánem Hasišteinskym uinily a také ho dobe ometl,

jakož wbec mluweno.

4 Septembris byw JMt arcikníže Maximilian w Polšt

wze V Krasnostaw, odtud p. wládaie psaním laska-

wym nawštíwiti ráil, wden toho jsa, že pán spolu s JMti

krewními prátely a domu jejich o wvproštní jeho radu

drz.el, žádaje pána, aby dále neoblewowal, a zwlášt

w kommissí na pomezí wyslané dobré .J.AIti, aby prost byl,

wvhledáwati.

9 Mikuláš Beyšowec umel.

15 Pan kanclé nejwvšší, pan Adam z Hradce, a pan

Jan z Kolowrat a na Bystré pijeli k JMti pánu a wláda-

owi na Tebo.
19, jakož i pedtím II Septembris, JMCá bratra

swého jatého Maximiliana z Polska zprostiti rád chtje,

žádostiw a snažn jakž listown tak i skrze pana Adama
z Hradce kanclée králowstwí eského s panem wládaem
mluwiti a jednati, abv kommissí do králowstwí polského

o to a spí)kojení Polák na sebe wzal. Pán nkolik plal-

n\'ch píin a obran pedložiw, ped takowym zaneprázd-

nním tžkým i nebezpeným, k kterémuž píinv nedal,

a Maximilianowi, abv do Polska táhl (powdom jsa oby-

ej polských) neradil, pokoje užíti žádal. Císa newy-

hnutedlnau potebností donucený, pána nepestáwal snažn
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žádati, aby pro ušetení králouslwí eského, wlasti swó i^ss.

milé, a zemí k néniu priwtlenVch i JMCé té legací k \v\-

konáni se nezbiahowal, s tím doložením wlastní swau ru-

kau takto :

Icli hal) uiich auf main an euch so gnediges schrei-

ben ainer anderer ercklerung versehen, vnd ersuche euth

nochmals gnedif^lich, lir wollet euch guttwillig ertzeigen

mir vnd dieser kron zum bosten, wie leh das gentzlich

vertrawen zu euch hab. To jest:

!Na mé tak mikistiwé psaní nadál jsem se jinaejší

odpowédi, a wyhledawám ješt toho milostivvé, že pro

dobré mé a koruny dobrowolné se w tom prokážete, tak

jakož já celu diiwérnost k Wám jmám.

Pii konci tchož msíce, bvw na Krumlow heitma-

nem Mikoláš Sreibersdorf, zpráwu uinil panu wládaii

o stawení zámku Krumlowa i o hospodaistwí oc.

5 Octobris, jinak \v stedu po sw. Františku, o druhé

zasnaubené pann manželce Krínow pan kanclé, pan

Hradecky, takto napsal. Wevprosv pana Krina, služeb-

níka WMti, jsau se dnes pi-i pítomnosti Jeho Mti pana Jana

z Pernšteina a jiných mnohVch poctiwVch lidí staly, a

pkn z milosti boží wykonalv, i k tomu jsem heitmana

swého, Jana Zelendara z Prošouir, piwedl, že podlé po-

ruení WMti a žádosti pana Krina tak chce uiniti a

dcerku swú panu Krínowi tu nedli ped sw. 3Iartinein

do Krumlowa dowezti, a tu jemu ji k stawu swatého man-

želstwí dodati.

6 Octobris a okolo toho asu pi saudu zemském

Swatowáclawském pan wláda pro nedostatek zdrawí swcho

býti nemohl, uiniw se wýmluwna skrze nejwyššiho pana

sudího, pana Jiího z Martinic.

6 iNovembris, jinak, jakž pedoznámeno, w nedli

ped sw. Martinem, swatební weselí konáno na Krumlow
Jakubowi Krínowi ; a týž den pan Pawel hrab z Ga-

soldu se paní manželkau swau paní Ewau z Piosenberka

na Krumlow pijeli.

9 Pan wláda jeti ráil do obory Netolické se paní

manželkau a panem hrabtem i paní sestrau; 12 zase na

Krumlow nawrátili se.
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16 Pan wláda wyjel na obeslání JMCé z Krumlowa

ku Praze na Tebo, a na druhý i tietí den tu zstal;

24 pijeti ráil na hrad Pražský.

1 Decembris pan wláda k žádosti JMGé teprw w pí-

in kommissí na sebe do Polska wzetí powolil.

27, jinak w autery den sw. Jana ewangelisty, bez

pochyby prohlédaje pan wláda na asté swé nemoci a

ne tak wek léty jako ustawinými prácemi sešlejší , i

jízdu, kterúž ped sebau jmél, zjednal sobe od J3ICé mocny
list, aby moiil diim swj poíditi; kterýžto wšak majestát

pán potom zase kassirowal , aniž nachází se, aby jaké

dokonalé poízení uinil.

28 Toho dne pan wláda, již stroje se na cestu,

s JMCau rozžehnali se a .ÍMt požehnati ráil.

29 Pan wláda wyjel z Prahy až do Brandeysa; 30

do Limburka ; 3 1 do Bvdžowa.

liéta pán 15^0.

Pedešlého roku oznámeno, že pán wzal ped sebe

cestu w legatstwí do králowstwí polského, a takž I Ja-

nuarii df) .Taromire k pomezí slezskému se piblížil ; 2 na

Náchod bhže k Slezsku pijel ku panu Jaroslawowi z Smi-

ic; 3 w njaké krm noclehowal; 4 do Reichenšteina,

5 na INisu, pozwán bvw od pana biskupa Wratislawského,

pijel, a tu dobe traktirowán; kdež i na druhý den od-

poinul. 7 Jel pán do Silce, 8 do Kozlí, a tu pošta ku

pánu od JMCé pišla; 9 Waiskriitzen ; 10 Beuten neb

do Bvtomé.

li Pán shledal se s kardinálem Aldobrandinem, le-

galcm papežským.

12 Kardinál odjel od kommissa císaských do Ben-

dzina, a wvprawili kommissai k arciknížeti králi Maximi-

lianowi Friedenbergera.

15 Pan Strein pijel, a ten bvl též jeden konmiissa

císaský s Krištofem Popelem a p. Promnicem.

22 Pan Wilém z Rosenberka býti ráil u pana kardinála.

28 Pijeli ku pánm legatum pan wejwoda Bauský

a pan wejwoda Beský.
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31 Pan kardinál prijew do lU tonus pána Roscnbcr- i

ského w príbylku pán sám osol)au swau nawštíwil.

1 Februarii pan kardinál odjel do Bendzína.

6 Poslán pán z Lobkowic a pan Ištwansky do Ben-

dzina, a tobo dne w pondlí památný den swaté Doroty

w noci na úterek umiel pan Zacbariás z Hradce na Tele.

7 Odpowd Polákm petena, a pan kardinál z Ben-

dzina a pan Pruskowský pijel.

19 Kíirdinal zase obrátil se do Bendzma.

21 Neiprwnj.ší sbledání se panem Zamojskym, kanc-

léem polským, w Píelajce u pana Stannskebo,

22 Byl u pán kommissa pan decanus Poznaský,

pi-ednesw artikule od kanclée polskébo.

26 Kanclé polský byl w Bendzine.

2 Martii dékan Poznaský byl u pánu konmiissa.

w Bytomi, wyslaný od pana kanclée s strany knížete

Ostrowskébo.

3 Pan Tolosan od císaských do Bendzma vN^i^ra-

wen, tež Wchynský od pana wládae k JMCé poslán.

4 Belwic poslán dom. Ilem štathalter z Morgen-

tbalu a Hannibal pijeli ku pánm kommissam, též dok-

tor Wakker ku panu kancléi wyprawen.

h Tbolosan ráno pi)el, a ten den zase s poslední

resolucí wyprawen, a té noci u pana wládae doktor Mer-

catus bvl od pana kardinála a o konkluzí traktnowano.

tí pijel ku pánm kommisam zase pan kardmal,

a zawel snem. Wvprawen Španowský do Prahy; a tobo

dne umel w Bvtomi pan Pawiowský.

7 Kardinál zase do Bendzina dojel, 8 zase kardmal

9 Pijel pan biskup Kyjowský, a ten den jednání

šastn zawíno u pana kardinála.

10 Šastn z Bytom (kdež legati císaští byli) pan

wláda s nimi odjel, a cestu niže psanú k ecbm ped

sebe wzal.

U Z Tarnowic do Slawotic; 12 do Illohowa men-

šího, 13 do Šieina, li do Otmachowa, 15 do Raicben-

šteina, 16 do (ilacka, P do Lewína, 18 do iNowého m-

sta; 19 do Králowé Hradce, a odtud do Prahy pan wlá-
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da nkteré swé wvprawil: 20 na Chlumec jeto: 2' fío

Limburka; pan Ladislaw z Lobkowic ku p^inu pijel : '22

pan wládar pijel do Brandeysa
; pan Jindich z Donina

pána nawilíwil.

23 Na hrad Pražský pán p-ijeti ráily kdež paní

manželku swú (nechaw jí tu p-i paní matei, pridaw jí ku

potšení pani Weroniku Berkowskú z Krajkuy i wieckv

jiné w dobrém spsobu našel.

24 Pan wládar byl ped JMCau.

25 Byl též pri dworu JMGé hostem. '

2 Aprilis pan wládar se panem strýcem u JMGé w\-

ízení kommissí swé polské pednášeli ped nešporv.

3 Sndauwy o pokoj s Poláky JMCé odeslané po

panu Krištofowi z Lobkowic, kterýž také jedním komniis-

saem bvl.

ó Pan Kurtz ku panu wládaowi a ku panu Slrei-

nowi odeslán od císae J^NIii, i od nich zase odpowd dána.
" Resolutio od JjMCé stala se

; pánu bohu chwála.

18 Pan hrabe z Ostrorogu, posel krále polského,

podlé smlauwy Bvtomské pijel dosti strojn do Prahv.

24 Posel týž z králowstwí polského slyšán od JMCé
privata audientia.

27 Pan posel polský obdwal u pana wládae; a 28

zase pan wládar jedl u p. legata polského.

29 JMCá dal odpowd panu poslu polskému.

1 IMaji pan posel polský u pana wládae w domu
JMti na hrad Pražském bvl.

ó Odjel týž pan legat polský z Prahv.

24 Junii opt jiní legatowé z Polskv do Prahv w wt-

ším poctu a slawnji pijeli, totižto pan kardinál Radiwil

a pan wejwoda Krakowský.

28 Páni poslowé byli u JMCé, jmwše audiencí.

29 Pan wláda Rosenberský též pánv legaty polské

jml w donm swém na hrad Pražském u obda.

3 Julii pan Wilém wláda domu Rosenberského zase

obdwal u pana kardinála legata polského.

4 \a druhý den obdwal u pana wejwody*

8 U pana wládae bvl pan wejwoda Krakowský.

10 Juramentum neb písaha (^podlé kompaktát mezi
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císaem a králowslwím polským ucinnVch) wykonala se 'i>»9

od JMCé a osob wolemch z králowslwí a zemí k nmu
náležejících.

12 Páni leg^ati polští císae požehnali.

13 Pana wládaie nawštíwil pan kardinál, a tak odjeli.

14 Pan wláda po té pauti a prodlauženém jednání

wyjel toho dne se paní manželkau i se wším dworem

swvm až na Libe; íb do Sobslaw; 16 na Tebo šastné

w dobrém zdrawí.

20 Pan nuncius jménem Antonius Puteus archiepi-

scopus Barensis, pijel k Netolicíuii do obory.

21 A pan wláda do obory také pijel,

22, jenž bylo w sobotu den památný sw. Maí Mag-

daleny, poswécen kostelík a oltá w oboe Kratochwíli ke

cti pánu bohu a panné Marii matce boží.

23 Pan Jan z Pernšt°ina odjel do Olomauce.

26 Pan wláda šastné na Krumlow nawrátil se, a

týž den ku pánu pijel též D. Juan Manriquez.

29 Pan nuncius od pana wládae odjel až do Wy-

šebrodu kláštera.

30 Pan Jan z Pernšteina zase na Krumlow ku pánu

pijel.

2 Augusti pán z Pernšteina odjel do obory.

Boiti se zaala wéže na hrádku Krumlowském.

3 Od pana Albrechta hrabte z Fiirštenberku pan

wláda pozwán na krtiny s požádáním za kmotro wstwí.

1 Pan Petr Wok z Kosenberka se paní Kateinau

z Ludanic, paní manželku swau, též panem hrabtem z Ga-

soldu a paní manželkau jeho pana wládae nawštíwili.

19 Pan wláda Rosenberský JMt odjeti ráil na Te-

bo, pana hrab z Gasoldu s paní manželkau jeho paní

Ewau z Rosenberka nechaw na Krumlow. Líbilo se jim

w echách, a nejmli chuti zas do Wlach jeti.

21 Páni auedníci pijali od pana Edwarda Kellea list

jeho revers ke dskám s piznáním osobním, když pijat

byl do zem.
27 Augusti, jinak w nedli XIII po sw. Trojici, panna

Anna z Winoe, dcera nkdy Jana erného z Winoe,

služebníka a úedníka pán z Rosenberka, oblíbiwši sob
W Be/.aii. 19
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1589. samotný pokojný žiwot a staw duchowní^ toho dne w klá-

štee Krumlowskéin w hábit též eholy obleena^ prwé
bywsi služebnicí w fraucijiioru pana Jiíka Boritv z Marti-

nic a na Smene. Pozwala pána i paní nianželkv jeho,

paní swé nkdejší, k témuž swému wesclí duchownímu.

30 Pan wiáda z Krumlowa do Obory s manželkau
swau odjeti ráil, a týž den pan hrab z Gasoldu ode

pána i s manželkau swau k Itálii odjeli.

Téhož dne pan heitman markrabstwí morawského (p.

Hynek z Waldšteina) i s paní manželkau swau ku pánu na

Kratochwíl pijel.

2 Septembris pijel pan Kristof mladší z Lobkowic
na Kratochwíl.

3 Pijeli pan komorník, pán z Waldšteina, p. Jaro-

slaw z Smiic a pan Jindich z Donína na Kratochwíl.

G dne pan heitman morawský se paní manželkau

swau ode pána zase odjeli.

7 dne umel pan Ilenrich z Waldšteina a na Sádku.

8 odjeli ráno pan komorník, pan Smiický a pán

z Waldšteina.

9 Odjel pán z Lobkowic.

t2 Septembris pan Petr W^ok z Rosenberka k .IMti

panu wládai, panu bratru swému^ pijeti ráil i se paní

manželkau swau na Kratochwíl.

14 Pijel pan sudí na KratochwíL

16 dne wšickni zase odjeli z Kratochwíle.

18 Septembris, jinak ten pondlí po sw. Lidmile, pan

Bohuslaw Joachim Ilasišteinský z Lobkowic w nebytí bra-

tra swého staršího pana Jana Woldemara w zemi od osoby

swé, a pokudž na nm záleželo, zamluwiw k stawu swatého

manželstwí urozenu pannu, pannu Barboru, šlechtinu Ha-

sišteinskú z Lobkowic, sestru swi, za urozeného pána Ma-

tiáše Stampacha z Štampachu na Kornhauzu a Srbi, tyž

den pedoznámený na zámku swém Boleslawi weselí swa-

tebníjim wvkonal, na kteréž i pana wládae pozwal.

29 Octobris iMandalena z W arlenberku na Hrádku nad

Sázawau a morawském Kruinlow, zamluwiwši dcerku swú

pannu Kateinu z Waldšteina k stawu manželskému za

pana Smila Osowského z Daubrawice a na Tebíi, JMCé
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rndflu, k nedli po swatydí Simoniši a .Indowi k wccei-i i589.

k sjezdu na Kruiulow morawský pánu pátel dle wykonání

nazejtíí^ to jest \v pondlí 30 Octobris, pínosu též panny

newsty panu ženicliowi na Tebí pozwala.

o rSovembris, jinak tu nedli po wsech swatých, uro-

zený pán pan Wilm z Lobkowic ženil se na Teyn
llorsowskéni, pojíniaw sob pannu, pannu Ewu, šlecbtinu

z Šwamberka, dceru JMti pana Jana Jiího z Šwamberka.

18 INovembris, w nedli po s\v. Martin, pan arci-

biskup liarensky, posel swatosti papežské, též i pan don

Juan Manriquez od pana wládae z Krumlowa odjeli, a pan

Jan z Pernšteina toho dne ku pánu pijel.

liCta páiié 1590.

21 Januarii byli njaké swatby na Krumlow.

2 i Hosté rozjeli se.

2 Maji pan wláda domu Rosenberského, daw skau- i590

piti sedmnácte pkných eských klisen , ty w dar Kri-

stianowi kurfiirštowi saskému odeslal; kteréž welmi wdn
od pána kurfiiršt pijal.

n Julii té noci w auterý po twrté nedli po sw.

Trojici pan wláda wTJel w dobrém zdrawí z Prahy až na

Štiín; 21 na Tebo, a tu zstal nkterý den.

25 Na noc na twrtek z Tebon ráil až na Plaw-

nici jeti. Tu pobyw nkterá hodinu pijel šastn na

Krumlow na den sw. Anny ráno.

11 Seplembris, jinak w auterý po XII nedli po sw.

Trojici, pan wláda i se paní nianžclkau jew na Bechyni

na weseli swatební Jiíka Homuta heitmana a regenta tudíž,

posnídati ráil na Dítni u pana Bohuslawa Malowce. Toho

dne týž pan Homut oddán se pannau Alžbtau šlechtinau

z Cimburku.

9 Septembris JMCá laskaw swau wlastní rukau psa-

ním uinným pi panu wládaowi wvhledáwati ráil, abv

nemželi býti ped saudem zemským, ale aspo brzo pi
poátku téhož saudu do Prahy pijeti neobmeškáwal.

13 Pan wláda z Bechyn zase na Kratochwíl nawrá-

titi ráil se.

19*
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1590. 15 Septembris zenie tásla se w sobotu ped wee-

rem chvakrát, což nebylo tak pozorno, jal^o když w noci

též dwakrát welmi pozorné, an se wšecko stawení hýbalo,

krowowé i kruntowé, asi okolo dwú hodin z weera za-

tásla se, a to po wší eské zemi. A bylo náramn sucho,

tak že mnozí potoci peschli.

16 Pan Petr Wok z Rosenberka ku panu bratru

swému panu wládaowi pijel na Kratochwíl, kdež ten den

swatební weselí konáno Fridrichowi Cejkowskému, pojí-

majícímu sobe N. dceru pana Chwala Kunaše.

27 IVa wyhledáwání JMCé pan wláda z Krumlowa

ku Praze až na Tebo ten den odjel, 28 až do Sobé-

slaw, a tu se swým nejmilejším panem bratrem shledati

se ráil.

1 Octobris pan wláda tu cestu w dobrém zdrawí

šastn a asn ^\Tkonal.

2 Saud zemský zapoal se.

n Pana Trautsona wvkonáwal se poheb.

D IXovembris pan wláda Rosenbersky z Prahy do

Welwar jel.

6 Na Raudnici pijel w dobrém spusobu zdrawí.

10 Wyprawil paní manželku swú do Prahy na kmo-

trowstwí synu pana Oldicha z Lobkowic.

12 Paní Polexina manželka pana wládae zase pijela

na Raudnici.

14 Wyjel pan wláda z Raudnice do Lužice, 15 na

Dobejowice, 16 do Benešowa, 17 do Milína, 18 do So-

bslaw, 19 na Tebo w dobrém zdrawí šastné, 22 na

Krumlow pan wláda pijel.

24 ÍNovembris, jinak w sobotu po obtowání panny

Marie, Jakub Menšík z Prahy panu wládai toto za no-

winy napsal:

Této hodiny úedník pana Dawida Boryn sem s sup-

plikací k JMCé pišel a dáwá zpráwu, že této pominulé

noci na sobotu, když tak weliký wítr byl, w Roztokách,

míli od Prahy, do twrze wpadlo do dwau set zbi lotrow-

ské, a dobywše se na nj samého pana Borvn, wzali jej,

a swázawše sem i tam wodili po twrzi z kauta do kauta.
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bili a tlaukli ho, jednak aby jim okázal šaty eládce swé i590

pobral isic}, jednak aby jini ukázal, kde jmá peníze. Sy-

nowé jeho w lu chwíli obadwa, Jan i Wáclaw, byU tu také

w Roztokách. Jeden se spustil w košili, a obrazil se

wehni; chtl bžeti ke wsi a udlati pokik, ale wšudy

wn od té eládky bylo osazeno, že žádny nemohl tak

w rychlosti probhnauti. Prawí se, že jednu truhlu s pe-

nzi wvnesU; osm osob. mly co na ní nésti. Úedník

prawí, že ne na sta, nežli na tisíce jest mu wzato; nkteí

prawí do dwadcíti, jiní že do padesáti tisíc mu wzali.

Úedník prawí, že k jednomu udeil z runice, a ten že

zkilkl, že jmá dosti, a prosil jiných, aby ho tu nenechá-

wah. A tak prawí, že se wšickni ku Praze hnali. Zigmunda

Sluzského, kterýž tu blízko na Suchdole bydlí, jsem widl

na noc sem do Prahy se sthowali. Item dokládá na ce-

dulice: Tento weír pan Krištof z Raupowa starý zde

w swém dom umel.

I Decembris, jinak w sobotu po sw. Ondeji, dále

pan Menšík toto poznamenal:

Ta lotrowská zb udeili na HysrU w Cholupicích,

ale nezdailo se jim. ^on wpadli do Síbiny, kde paní

Chodaurowá. WybraU wšecko, cožkoli w twrzi bylo; i do

mého dworeku w Wonoklasích wpadli; na to štstí, ze

jsem jednom ti hodiny pedtím dobyteky , nábyteky

swé s eládkau zase do Mokropes pesthowal, že jsem je

od ohn pes wšecko léto tam jml. nenašedše u mne

nic, wpadH podlé mého dworeku do dworu jednoho

mana Karlšteinského. Sotwa jim sám do lesa utekl; wy-

tlaukh mu wšecky komory a truhlice, a pobrali mu za ti

sta: jinde a jinde škodili. Této minulé noci richtái-owé

Malostranský a Hradanský w Jinoanech dostali truhliku,

a w ní okolo tí set tch Boryíiowských penz, což se

dostalo jednomu tomu pacholku na jeho díl. Také této

noci minulé richtá Staromstský u krmáe w Nuslích

sebral jich s tím krmáem do tidcti wšecko mladých

pacholk, pohunk, k tak welikému pedsewzetí prostých

a nepodobných.

10 Decembris poswcen nowý dum neb collegium
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1590. w Krumlow eském, a toho dne stalo se uwedeni do

nho bratí Jesuit.

28 Pan Witanowský syna swého za pachole panu

wládaiowi odewzdal.

liéta pán 1591.

1591. 14 Januarii w mst Hradišti hory Tábor stala se

smlauwa mezi stateným rytíem Diwišem Malowcem z Li-

bjowic a Linhartem Felthamerem z Aussa o nkteré staré

zašlé auty na horách Ratiboských , dotýkající se dolu

Pomoci božíj skrze Walentina Rolinga, toho asu JMCé
nejw^ššího berkmistra w králowstwí eském^ a Adania Ziel-

sena z Goitperku^ císaského bergwergsberaitera, kommis-

sari k tomu wyslanými.

3 Februarii b\w na panstwí Nowohradském heitman

Wincenc Hultzšporer z Hošteina , se wší pilností dobe
hospodaiti a dchody panu wládaowi rozmnožowati hle-

dl, tak že toho asu o to se piinil, že dwanácte mlýn
k ruce JMti pán k užíwáni zholowiti dal, a w nkterých

i mlíti se poalo, a nemalý užitek pánu picházel.

^7 Februarii pijel na Krumlow nuncius apostolicus;

až do dne 18 téhož msíce tu byl. Hodowáno dne po dni

a kratochwíle držány. Zase toho dne odjel.

20 Martii JMCá panu wládai Rosenberskému od

sebe revers proti zapjení 2000 tolaru na polowici

erckaufu Joachimstalského , že do uritého asu nemají

mu oplacowáni býti, uiniti ráil, s tím doložením, že

úrok s nich obecný na erckaufu porážeti se má.

Pan wláda toho msíce, když k saudu zemskému

postnímu do Prahy cestu ped sebe wzal, tak welice roz-

nemohl se, že zase k domowu na Krumlow nawrátiti se

musil; z kteréž wšak nemoci zase powstal.

12 Aprilis na panstwí Krumlowské a na msto tak

weliký sníh pipadl, že wšecko w nm pohížené leželo.

Msíce 31áje i pedtím drahný as Edwardus Kelleus,

Engellender, jmw pro swé umni w alchumii, wšak wícc

zchvti*alé než prawdiwé, weliké slowo, tak že i JMCá jeho

práce užiti žádal, za tau píinau w Praze zsláwal, a w la-

i

9^
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boraloriuin císaském netoliko \ve dne, ale druhdy i celé i59t

noci zstáwal; než jakkoli pehlídl, upadl w wclikú nenii-

losi, tak že .IMCá, když z Prahy ujel, mandáty swými

otewenvmi takowVmi jej stíhati a jatého na hrad Pražský

dodati poruili ráil.

Rudolf oc.

Urozeným, stateným, slowutným oc. Wérní milí ! W-
dti wám milostiwé dáwáme, že z obzwláštního poruení

našeho císaského slowutný Gregor Bóul, dworský kwartir-

mistr náš wérný milý, též s profausem naším dworskýni

a nékicrýuii jinými k nému pidanými osobami do Sob-
slaw pro Edwarda Kylea Engellendera, wézné, kterýž sem

na hrad Pražský pivveden a doprawen býti má, se wy-

prawuje. I abv doteny' Gregr Boul takowé poruení naše

tím lépeji wyíditi, a s tmi osobami k nému pro obhá-

jení a zachowání doteného wézné s pidanými osobami

we wšelijakých píinách a potebách fedrowán býti mohl;

protož wám wšechném oc. Datum na hrad Pražském wc

twrtek den sw. Zigmunda 1. 91.

22 IMaji pan wláda wyjel z Krumlowa do Weselí,

23 do Milína; 24 tu pro weliké horko a potom powtrí

a bauku odpoinuto; 2ó do Nespek pijeli, 26 do Prahy.

Byl w Praze i msíce Junii, a dal sob funtanel pro

polehení nemocí swých a zbytených wlhkostí odtažení

wsaditi.

8 dne Junii, jinak w sobotu památky Medarda, když

byl pkný as, arcikníže Maxhnilian, nkdy od Polák za-

držaný', na woze pijel do Prahy. JMCá proti nmu wy-

jetij a na swj wz ho wzíti ráil.

9 Julii pan wláda ráil z Prahy wyjeti až na Do-

bejowice ku panu purkrabímu, panu Mošaurowi, 10 do

Benešowa, 11 Milína: 12 odpoinauti ráil.

12 Augusti, jinak w pondlí po sw. Wawinci Octa-

vianus Spinula zahodil se do Weselí , pedtím nkterý

as w teplici Rosenberské na Wilémow hoe, jenž Dobrá

woda slowe, myw se, žádostiw' byw se panem wládaem
se shledati, jeda zase ku Praze.

13, jinak w auterý po sw. Wawinci, pán starý ráil

pijeti do Sobslaw, li do Tebon, a tu zstal pán až
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i5i>i. do 19, jew na Stráž, 20 Jindichowa Hradce, 21 et 22 tu

nádherní* zbytené hodovváno. I^pe luxus pompa ingluvies.

(Smyslím, že se ženil pan Ladislaw Berka.)

23 Zase do Stráže, dobe ulmawše kon, pijeto,

30 na Plawniku, 31 do Krumlowa.

Paní Ewa hrabinka z Kasoldu, rozená z Kosenberka,

žiwot dokonala w Mantue, nkterý den msíce Augusta.

20 Septembris nejwysší pan kanclé králowstwí e-
ského pan Adam z Hradce i se paní manželkau swau

i sestrau, paní Annau Lobkowskau, i také panem man-

želem jejím, panem Oldichem z Lobkowic, pijeli ku panu

wládai na Krumlow dle poslední služby podlé ádu ím-
ského wykonání paní hrabince z Kasoldu. Proež vigiliae

nazejtí držány , 22 i celé služby zádušní neb otíícium

defunctorum. W tch dnech welmi nábožní byli, dáwawše

štde almužny.

21 Octobris inventowán statek w truhlách složený

w domu na Nowém mst w Krumlow i jiný po paní

hrabince paní Ew z Rosenberka, nejwíce od satstwa i též

rozlinVch swrchkuw, kteíž náleželi panu Janowi hrabti

z Serinu, panu synu Její Mti.

Pedešlého msíce, a pan wláda k saiidu zemskému
Swatojeronymskému do Prahy jeti se strojil, wšak opt
nawštíwen byl nemocí tžkau, doma zdržán. Lékai ode

dwora císaského k nmu od Menšíka z Prahy wypraweni.

1 Novembris njaké obludy bílé na bílých koních jez-

dící ukazowaly se pi mst Krumlow na Flecberce vv noci.

15 Decembris pan wláda za lékae pijal pro sebe

a dwr swj doktora Jindicha Kunráta z Lipska, zapsaw

mu služby roní 200 tolar se tmi komi a tymi oso-

bami slušn k opatení.

Toho asu njaký Zigmund Petšacher na Stainpachu,

\vymluwiw na panu wládaowi do 3000 kop miš. na skau-

pení w Rakausích i jinde pšenic na piwowáry ÍNowohrad-

ské, když ty peníze utratil, a pšenice ani jednoho stricbu

nekaupil, a za drahný as o nm newdlo se, potom pak

nicmén ku panu wládaowi, powdom jsa dobrotiwosti

pán, se dostawil, a audiencí sob zjednal, na neštstí

naíkal, a kterak skrze n vv nekonenost pišel, a na po-
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ctiwosti zmaen !)vti musí, s tím doložením, ponwadž laai.

swau rukau nkolik jicli shladil, že sob také konec radji

uiní, nežliby bez poctiwosti žiw bvti ml, a lak k tuliclm

sáhl, a poal jej dobýwati. Pan wládar mu zbránil, aby

toho neinil, že mu tu summu šenkuje, a tak on tudy

tím obmyslem z toho wyšel, a pánu newím aby co oplatil.

liéta pán 1503.

I Januarii Jeho Mt pan wláda, pan Wilém z Rosen- i^^'-

berka, byw na Krumlow s Její Mtí paní i se wším swym
dworem, ráil býti u obda u pana Joachima Metycha

w dom jeho w Latian (jehož nyní w držení jest pan

Sreiberstorí), nakloniw se k služebné prosb jeho i s paní

manželkau a fraucimorem, a tu také tanec držán byl.

23 Martii nowiny z Prahy tvto na Krumlow odeslány

takto: Jmáme zde od krále polského dwa orátory, jednoho

biskupa a druhého wéwodu, s welikým haufem šlechtic

a služebník, a již dnes pátý den, jak JiMCá ráil jim

audiencí dáti. Císa rozkázal jim sedti, a biskup uinil

pátelskú, ozdobná i dosti prodlaužilú e w latinském

jazyku se wší uctiwostí a gesty náležitými w píin jedné

panny arciknžny, aby králi polskému za manželku dostati

mohla se. Wšak nežli e swú zawel, toho žádostiw wy-

hledáwal, a\r\ arcikníže Maximilian žádného dalšího práwa

a sprawedliwosti k králowstwí polskému proto, aby doko-

nalejší mezi králem a domem rakauským utwrzeno mohlo

býti pátelstwí, sob nepokládal a nepozstawowal, i také

král hispánský aby tomu místo dal. Bylo jim hned po té

orací za odpowd dáno skrze pana Krce, to což sob
od císae tiše k uším zaporueno jml, že JMCá to pede-
stení jejich chce w bedliwé powážení wzíti, a je potom
konenú odpovvdí zprawiti. A s tím legali od JMCé odešli.

16 Aprilis, jinak we tvvrtek po sw. Tiburcí, toho

dne popis stal se w Krumlow eském statku po nebožtí-

kowi Janowi Kysaurowi, o jehož pedku w pedcházejících

létech najde se. Našlo se na penzích iiotowých a klínotich

po nm za nkolik sel, i jiných swrchkw domowních ho-

spodáských nemálo.
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21 Maji, jinak we twrtek po letnicích, pan Petr Wok
z Rosenberka pi saudu zemském na hrade Pražském píi

wyhlašowání phon, díwe nežli pan bratr do Prahy pi-

jel, býti ráil; nicmén pan wláda neprodléwal také do

Prahy ped sebe cestu wzíti s nemalvm potem dwoan
a pán pátel; proti nmuž slawn z Prahy wvjeto. 1 pan

bratr dworstwo swé wstíc JjMti z Piahy wyprawll. A to

byla poslední jízda pana wládae do Prahy; nebo a rád

chtl na Krumlow se nawrátiti, wšak nemocí potom za-

chwácen, w Praze ulehnauti musil.

31 Strasburští Jana Jiího Brandenburského markrabí

za biskupa swého wolili i pijali, kterýžto pak brzo, když

o to wálka zašla, jmenowán administrátorem.

1 Julii panu wládai nkteí schwalowali a radili,

i ponwadž njaký škodný nedostatek na žiwotu jml,

i sice u wnitnich audech nezdráw byl , abv do "Wlach

k Marii Lauretanské putowal, že tudy i zdrawi nabude

i znamenité slowo sob uiní ; ale pánu newidlo se toho

uiniti, aniž bezpeno bylo z twrdého powtí erstwého

do teplých zemí wydáwati se.

8 Julii Wolf Prandthaber, komorník pán wláda,
mw w opatrowání swém rauno zlaté s jinými klenot}',

šatstwem pán a jinými, postaupil toho wšeho Janowi Stud-

nikowi k schránní s jistým inventáem, na kterýž se

pan Joachim Metych maršálek podepsal.

ló Julii pan wláda tak byl welice od tch podwod-
ných alchymist jatý, že jim diwné zápisy od sebe inil,

jako i njakému Krištoíowi z Hirštemberku, heitmanu, když

Ižiw dal se slyšeti, že dw tajnosti umí, pedn w msíci

jednom stíbro w zlato ryzí promowali s paternásobným

užitkem, druhé z jedné hiwny stíbra ti loty istého

fain zlata wytáhnauti. Chtw pán tomu se nauiti, kdyby

mu to ukázal, pislíbil mu darowati, a k tomu se zapsal,

6000 dukát. Nad to wýše tak mnoho jim wil, že jeden

pána nawedl, že zlatí w zemi jako jiná semena, když se

k tomu piprawí, rsti mohau, a tudy wymluwil na pánu

80 dukátu, a sázel je w jistém míst do zem, pokropo-

waw k lonm strojenými wodami. Za nkterý den dohlíd-
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niiw k nim, a když swii chwíli ulilídal, wvbral semeno, is^s.

wywázl pec, a tak pána podwedl.

21 Augusti pan wláda byw na hrad Pražském

w domu swém w tžké nemoci ležew, welmi pepadlý a

takmr na pólo mrtwý, poslal sobe pro swého sekretáe

Martina Surera, aby pánu na inštrument zahrál, chtje

tudy njakého polehení užíti, ale tudv w nejmenším ne-

moc a bolest swú k ukroceni piwésti nemohl, nýbrž 30

Augusti mezi 1 1 a duanáctau hodinau polední zachtlo

mu se wína, kteréhož požádal, a napil se dwakrát, ješto

sice wína nikdy nepíjel.

31 Augusti, jinak w pondlí po trnácté nedli po

sw. Trojici, též o polednách a téhož asu jako pedešlé-

ho dne mezi jedenáctau a dwanáctau hodinau, to jest

práw we tyrymecítma hodinách, napiw se potetí wína,

žiwot swj w pánu bohu dokonal. Tu padl platný slaup

králowstwí eskému, anobrž wší swaté íší, jakož hned

promny hrozné a daw lidí následowaly. Fatale illud in

calendario 31. Danielis Adami pagina 129.

LaetaLIs CroCeo fVLgens paLLore GoMetes

Ostentum petit hoc te Leo Róma Caper.

Ter tria ter quatuor ter quinque, nec amplius addas.

Terminus hic rerum vel status alter erit.

Nenacházím, abv kterého pána eského kdv wíce

lidé pobožní a obecné dobré milující tak dobe pod je-

dnau jako pod obojí jako tohoto pana AAiléma z Rosen-

berka, a zwlášt když na n tžkosti nejednv pi'iwalily se,

srden oželeli a oplakali.

Tlo mrtwé pana wládae do kostelíku sw. Jií hned

naproti domu Rosenberskému wnešeno, tam od pán dwo-

an hlídáno, kdež kostel wšecek po stranách i po zemi

suknem erným obestín byl, a swíky parunkowého wosku

bílého we dne i w noci hoely, a množstwí mší konáno.

Leželo tu až do 26 Octobris, odkudž wyzdwiženo a neseno

tímto spsobem

:

1. Nejprw šli pacholata Jesuitská w drahném potu.

2. Potom koralistowé hradu Pražského.

3. Za nimi matky boží bralrslwo a lowarvšstwo s ze-

lenými woskowanými swícemi.
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4. Potom bratslwo s ervyenými sweceiiii.

5. Po nich katolické ímské knžslwo u welikém

potu s žlutými swicemi^ item mniši od svv. Tomáše, sw.

Jakuba a z Strahowa.

6. Po obau stranau podlé nich chudí hdé a Rosen-

beršti poddaní, pres 2000 osob, w kápích s windlichty

s zawéšenými Rosenberskvmi erby.

7. Za knéžstwem Rosenberští služebníci, zemane a

úedníci.

8. Po nich císaští muzikanti.

9. Za nimi kanowníci hradu Pražského s žlutými

snícemi.

10. Po nich šel opat Strahowsky s swau ozdobau a

korunau, se dw^ma lewity jej následujícími; za ním i

berla biskupská nesena.

11. Za nimi tyi praporci neb korauhwe a tyi
koiiowé, nejprwé korauhew Ursinowská z erného da-

mašku, na níž erb Rosenberský namalowanv bvl, následowaly.

12. Potom kíi odéný erným aksamitem s péti erby

krumplowaným dílem.

13. Za ním pkný damaškowý praporec s celým

Rosenberským erbem.

14. Po nm kíi odéný erným aksamitem, a na

nm pl celých erb krumplowaným dilem.

15. Za tím nesena korauhew erbu hlawního domu
Rosenberského s konm a jízdným zbrojným na nm se-

dícím, a okolo nho zlaté rauno z erného damašku.

16. Za kterýmž weden ku aksamitem piodný, na

kterém takowýchž pt hlawních erb s konm a ozbro-

jeným jezdcem krumplowanVni dílem priwšeno bylo.

n. Potom nesena byla smutkowá korauhew z er-
ného duplowaného taíFatu, za níž weden kiiíi odný er-
ným suknem, wšak bez erbu. Ti, kteíž korauhwe nesli

a kon vvedli, wšecko byli wzácní páni. Polom pan hrab
Slik pozlacené ostruhy nesl, pán z VValdšteina me, pan

Smiický pozlacený helm, ozdobený erweným a bílým

peím, pan Adam Gali Popel štít nesl, pán z Šternberka

zlaté rauno na erném aksamitowém polštái.

18. Za nimi mrtwé llo náslcdowalo od nkolika a
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tidcíti stawu rvtírskélio neseno, s aksamitowýni dekem, tsoí.

na nmž z stríbrohlawu kíž a šest Rosenberských erb
krumplowanvcb priwšeno bylo.

19. Podlé nbož císaští drabanti a hartšíri šli. Za

mrtwyni tlem jíti ráil pan Petr Wok z Ptosenberka,

páné bratr, jejž po stranách dwa páni rytíi wedli.

20. Po nm nejwvšší pan kanclé, pan Adam z Hradce,

w sesli nesen, a za ním pan Jan hrab z Serinu šel.

21. Za nimi pan Hofman, dworské komory president,

a podlé nho pan Joacliim Oldich, syn pana kanclée

nejwvššího, šel.

22. Potom šli pan hrab z Fiirstenberku a pan

Oldich Popel. Wšickni ti pedepsaní páni w smutku šli.

23. Dále následovalo Fiorentinské poselstwí, které-

muž po prawé ruce pan nejwvšší hofmistr Jií z Lob-

kowic a po lewé pan Paul Sixt Trautson, dworský mar-

šálek, šli.

24. Za nimi pan komorník nejwyšší a pan sudí nej-

wyšší králowstwí eského i jiní auedníci a saudcowé a

páni zemští spolu s raddami císaskými, a po nich dwor-

ská eládka a jiní.

25. Ped fraucimorem nkteí páni w smutku šli.

Paní wdowa, wedena bywši ode dwau pánu, w smutku za-

hražena s welikvm kwílením a umdléwáním následowala;

za níž jiných nkolik šlo \v smutku , též bywše od pán
wedeny. Jiných do šedesáti bylo, kteréž po dwau i po

tech spolu za nimi šly.

A takž ten kondukt od sw, Jií pes hrad Pražský

(kdež i to znamenati sluší, že pitom weliký, hrozný, ná-

ramný wítr strhl se a zídku od sluneních hodin od ko-

stela welikého na hrad Pražském odtrhw dol shodil,

wšak neslyšel jsem, aby koho urazila) po stupních dolu

toho tla mrtwého na Malau Stranu do kostela sw. To-

máše wykonán. Nad nímž tu jeden pater Jesuitský ká-

zaní uinil, potom vigilia držána skrze opata Strahow-

ského. Kostel byl wšecken suknem pkným obestín a

Rosenberskymi erby ozdoben, a we prosted castrum do-

loris, hrob truchliwosti, s mnohými swíkami woskowvmi
wyzdwižen, pi nmž tyrmecílma welikých • parunkowvch
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ruky ztlaušlí swec postaweno, a na každém oltái bílé

swice parunkowého wosku takowéhož tvry stály. Weliký

oltá ernyni aksamitem obestia a pikryt bvl ; na ném
tyi celí erbowé krmnplowanym dílem zaneseni s raunem
zlatým okolo, wždy každý erb držewše dwa medwdy.

Následujícího 27 dne Octobris jeden Jesuita opt
latinskú orací íkal, a služba záduiní konala se skrze

opata Strahowského. Po wykonání toho mrtwé tlo o

polednách z Prahy k Krumlowu eskému wezeno s 77

komi jízdnými, a 35 koí bylo. iNejprw jel jeden truba,

za ním 56 reithar, wždy ti a ti pospolu w jednom glidu,

takme wsickni w smutcích. Za nimi ty tyrv korauhwe

pedjmeuowané na koních nesené, a za každau jeden rei-

thar jel, a k tomu náležitého kon wedl, kteíž jen tehdáž

erným suknem odíni bvli. Potom následowalo tlo mrtwé,

na woze wezeno, s aksamitowým píkrowem, pes njž
b\l roztažen bílý kíž a w woze táhlo šest koní, odných
erným suknem, pi obau stranách šedse po padesáti

poddaných w snmtku. Za mrlwým tlem jeti ráil JMt

pan Petr Wok z llosenberka, a s ním pan hrab z Fiir-

štenberku a pán z Hradce sedli. Za nimi dwa wozy, na

nichž eští páni sedli; po nich dewt jízdných stawu ry-

tíského, po tech w adu, w smutku jelo. Po nich paní

Rosenberská, wdowa, s jiným fraucimorem jela. Wz byl

wšecken wnit i zewnit smutkem obtažený, jako i šest

koní w nm. Za nimi jelo 31 koí s pány, paními a slu-

žebníky. Naposledy jeden wz s zbožím, šesti koíími tažen.

Do Krumlowa pijeli dne 3 Novembris, wezše tlo

mrtwé do kláštera, kdež w kostele až do 10 dne Decembris

zanecháno. Kteréhožto dne neseno od rytístwa s nemalým

haufem knží z panstwí a opat Wyšebrodského a Ko-

runského do welikého farního kostela. Orací latinská od

jednoho Jesuity íkána; ofra štde dáwána, postawiwše

z dchod pán welikú mísu penz na oltá. Na druhý

den jeden Jesuita kázaní nejwíce o ržích a genealogii

Ursinowské uinil. Potom dal se w sprawowání rozliných

wr Dc, a toho dne to tlo mrtwé pochowáno. Nowý hrob

pánu w kru kostela Krumlowského farního udlán a skle-

nut, kdež i prwé tlo oswícené knžny Anny Mane mar-
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krabiny z Badcn, pedešlé man/.elky páni*, poheb jnielo. 1592.

Mramorowý hrob powyscný nad ním udehin, s tímto textem.-

Guilielmus Ursinus^ domus Rosenbei'g;icae Guberna-

tor, aurei velleris eques, D. D. bnpj). Ferdinando 1 et Ma\i-

miliano II a consiliis noslroque Rudolpho etiat)i ab arcanis,

supremus re^ni Bohemiae burgravius oc. Pragae pridie

Kal. Sept. IMDXCII, aetatis suae anno LVU, vita functus^

cujus anima Deo vivat.

Anna Maria marehionissa Badensis, comes in Spon-

hahn ac. Philiberti marchionis Badensis comitis in Sponhaim,

dueis Bavariae Alberti sororis filia, Guilielmi Ursini Rosensis

conjunx, obiit Trebonae anno iMDLXXXIII, XXV Aprilis.

!Než epitaphiunij kteréž w oltái welikém .JlMt pán,

pan Petr Wok až k klenutí nahoru wysoko od mramoru
a gypsu oc. panu bratru swému udlati dáti ráil, do tí

tisíc stálo. Wšak ješt co do wnitka na mdi od pkných
figur treibowání pijíti mlo , to auadu Krumlowskému
k dokonání odewzdáno. I to wdti sluší, že pán stonáwal

na wodnatelnost a sauchotinv, totižto porušení a zwedo-
watilost plic.

A tak pán ten swaté a slawné pamti, a wycwicen '

byl w náboženstwí ímském od mladosti, kteréž s welikau

srdenau horliwostí rozumn íkáním mnoho pkných žal-

m, modliteb i zpowdi každodenn oc. prowozowal; wšak

ewangelikii nikdy netupil, nýbrž zároweíi s druhými milo-

wal i k auadm íedrowal. I to w}mluwna ho inilo, že

pod oboji nepijímal, ponwadž byl abstemius, totiž od

pirození wína píti nemohl, pi emž od nejednch ue-
ných muž zdání dobrého, kterak by ten pi požíwání

weee pán, kdož wína nepije, zachowati se ml, vvyhle-

dáwal. Doktor Luther s Jenenskými theology na lom se

snesl, že tomu, kdoby wína píti a koštowati naprosto ne-

mohl, nejlepji jest, od weee pán se zdržowati. Jiní

z ewangelickych uitel, nežli by sama suchá pední ástka

k požíwání dána býti mla, usaudili za dobré, aby se wtom
wody položilo s krpjí nkterau wína, a tak pánu i tudy

píina dala se, že pi požíwání jedné ástky zstal a setr-

wal. Pi politických pak wcech niehož wíce new\hledáwal

nežli obecného dobrého, i co se obzwláštních osob ne-
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snází dotýkalo, ty jako pokoje zádostiwý pán pícd osobu

swú sroowal a smlauwal, nelituje w tom práce ani ná

kladu, [tem umni literních zwláštní fedrowník byl; summau
bvl pán wšech ctností plny 3 stídmý, nnrný, pokojný,

udatný, milosrdný a sprawedliwý, umlý, rozumný, štdrý,

wšak s dobrým rozm\slem, hospodáský oc. A zwláštní

libost jml w stawení; proež hrad Rrumlow starý, nepo-

ádný, úzký, taiawý a neweselý, takm we wšech místech

rozšíil, peformowal, w spsob weselý a prostranný \vv-

stawti dal, tak že krom wže staré podobenstwí starého

nezstalo. W dolejším place naskrze z gruntu krásné

stawení a po'ádn dwoje klenutí jedno na druhém, kdež

zespod marštale a s druhé stranv swtnice, kuchvn a špi-

žírna jest, a nahoe k úadm hradským píhodní poko-

jowé wyzdwiženi. Item na zámku tudíž welmi ozdobný

hrádek a wž pi tom okrauhlá, krásná a spanilá, jíž rowné

tím spsobem a položením w Cechách nenachází se. Item

k horní brán w témž mst wystawti dáti ráil z gi-untu

kollej .Jesuitská we tyry uhly. Týž pán mezi wšemi stawe-

ními w oboe iXetolické welmi nákladné a krásné stawení,

totiž wnit w prostedku nowý stok klenutý na bahn,
což wše na kolí stojí, a we wšech stranách baštv zewnitr,

též bránu s wzí a pokoje pi tom a ložumenty pro swé

služebníky poádn i nákladn, též i kostelík postawiti dal.

W Praze k domu swému na zámku prostranná zahradu

s krásnými wžemi pipojil. W Teboni také díl zámku

wnitního postawiti a zformowati dáti ráil. Než co na Rau-

dnici wystaweno naízením téhož pána, powdom nejsem.

Jehož pam w požehnání pán na wky zstáwej

Amen.

Finita haec descriptio vitae DD. Guilielmi Tiebonae 1.3 Julii

1611, adbuc superstite DD. Petro Wok ultimo Rosensi gubernatore,

cujiis primam partem perlegit. Reliquorum transsciiptio manu ejusdem

auctoris fínita Tebonae anno 1612 die 11 Januarii, dominant magni-

fico DD. Joanne Georgio seniore de stirpe anliqua dominorum de

Scbwanberg oc.

Weaceslaus Bežan.



Pehled

žhvota pana Wiléiiia z Rosenberka.
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15-44. Dán na uení do Passowa k biskupovi Wolfgangowi 28. — Stu-

dia jelio tamžc 31.
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W. Bežan -'-'
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stwi wyprawil do Polska 211. — Naízen za wyslance ke kur-

firstm saskému a Brandenburskému 212,
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soldu 232.
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Poznamenání

piíbéh zemských a jiných obecných w tomto

žiwotopise zmínných*

1546. Snm w Praze pi asu sw. Jakuba, 12. - Tažení proti kur-

firstu saskénm 13. U. - Werejnost proti Turku, 13. U. 29. -

Mauric a Augustus, knižata saská, do Prahy pijeli, 14.

1547. Mandát králowský s strany Hanuše Fridricha kurfirsta saského,

16 - Sjezd kraje Frachenského w Pisku, 17. - Psaní kra-

lowské s strany tažení k Litomicm 18. - Tažení proti kur-

firstu saskému 19. - Nawrácení krále Ferdinanda do Prahy 20.

1518. Pan Albrecht Šlik s wojskem u Eseka 23.

1549. Snm w Praze; arcikníže Maximilian zwolen za krále 24. -

Panstwí Šwarcenberk s kurfirsteni saskýin dleno 25. - Mandát

krále Ferdinanda s strany králowských dluh 25. - Snemowni

swolení o míe a wáze 25.

1551. Werejnost proti Turkm 46.
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prÓwodní nedli 114. - Mistodržící zízení w Praze po odjeti

20*
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arciknížete Ferdinanda do VVídnc za pícinau turecké willky 114.

— Sbírky zemské toho roku 115. — Snniowé w Olomauci a

Wraíislawi z pf-íéiny turecké wálky 116—118. 119.

1557. Tažení do Uher proti Tiuku 120. — Shromáždní íšské w Ulmu
125. — Snm w Praze 125.

1558. Spor o meze s Bavvorj' na panstwí Winterberskéui 127. — Snm
na hrad Pražském o s\v. Martin 129. — Ferdinand I po pi-
jetí císastwí .slawn wešel do Prahy 129.

1559. Snm íšský \v Au^špurce 131. — Papež weliký poet knih

spálil 131. — Exequiae za císae Karla V. 131.

1560. Snm na hrad Pražském w pondlí po nowém lét 139.

1562. Bern toho roku 150. — Snm íšský we Frankfurtu 150. —
Maximilian zwolen za ímského krále 151.

1563. Maximilian korunowán w Prešpurce na králowstwí uherské 155.

— Snmy w Moraw, Slezsku a Lužici 155.

1564. Snm na hrad Pražském we twrtek po obrácení s\v. Pawla 160.

1565. Císa Ferdinand I f. 162. — Snm we Wratislawi 163.

1566. Snm íšský w Augšpurce 164. — Tažení proti Turkowi 165.

1567. Mustrunkowé w zemi držáni 170.

1568. Snm držán w Brn 171.

1569. Uherský rakoš. Snmowé w Morawé, Slezsku a Lužici 172—
174. — Snm íšský we Speyru 174. — Spor mezi líedníky

zemskými o dlení dchcd pi dskách 175. — Snm w Praze 175.

1570. Wálka w Uhích 180.

1571. Drahota 184. — Snm na hrad Pražském w pondlí po swá-
tosti 184.

1572. Jednání w Drážanech o nepíteli Turku 185. — Wzbauení lidu

\y Praze o zloince wezené na galee 186. — Jednání o wolení

nowólio krále w Polsku po smrti Sigmunda Augusta 187.

188—192. — lludolf VI koruuowán na králowstwí uherské 189,

— Mor w echách 189.

1573. Další jednání w Polsku o nowého krále; zwolen konen Jindich,

bratr krále franského 200—204.
1574. Snm w Praze o sw. tech králích 205. — Henrich bratr krále

franského Karla IX utekl z Polska 208. — Bátory zwolcn za

krále polského 208. — Jednání o náboženstwí 209. — Jednání

w íši o successí 212. — Tomáš Albín z Helfenburku biskup

Olomucký 214.

1575. Turecké poselstwí w Praze 215. — W Polsku jednání o no-

wélio krále 21G. 218. 219. — Rudolf II korunowán na králow-

stwí eské 217. — Nemoc krále Maximiliana 2] 8. — Wpád Ta-
tar do Polska 218.

1576. Jednání s Poláky a Stefanem Bátorym 220 oc. — Císa Maximi-
lian f 224.

1577. Poheb Maximiliana 226.

1579. Sjezd kraje Hechynského w Táboe 233.

1581. Ewangclití praedikanti wybyti z Hlohowa 249.
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1583. .Siióni we Wídni 253. — Uiierský rákos 254. — hniii lui liiad

1'ražském po nedli Exaudi 252. 255.

1585. Snm na hrad Pražském 15 Ledna 25!). — Papež Rchor

XIII f 260.

158b'. Jednání o Kutnau lioru 205 oc. — Aug;ust kurfirst sa.ský -f 2(]7.

— Arcibisku|iu Piiížskému zapowdno knili wydáwánl bez wlc
císaské 270. — Snm \v Pra/.c zawen 15 Prosince 272.

1587. Jednání o léna foitlandská a crbanunky se Sasy 273. 274. —
Snm w Brn o nedli Ro^ationnm 274. 275. — Poselstwí do

Polska o zwolení arciknížete .llaxímiiíana za krále 275—277. —
Zwolen od jedné strany Maximilian, od druhé Sigmund šwed-

ský 277.

1588. Snm mel býti držán w Olomauci 278. 27Í). — Arcikníže Ma-

ximilian od Polanii jat u Biína 280. — Snm \v Praze 280. —
Král španl.ský pijal léno na nizozemské krajiny 280. — Kníže

Safojské pijal léna íšská 280. — Jednání o wybawcní arci-

knižete Maximiliana ze zajetí 281—286.

1589. Poselstíví do Polska o zjednání míru 286—289.

1590. Laupežnická rota wylaupila Roztoky a jiná místa w tom okolí

2íí2. 293.

1592. Poselstwí polské w Praze 297. — Jan Jií markrabí Branden-

burský zwolen za biskupa Strasburského 298.

-.^^^U—



Registík

juieii

osobních a lu í s t u í c li.

A.

Abraham mladý, dl 23.

132.

Accorambona, Victoria

264.

Agrcst. Krištof 90.

Albe, Krištof 53.

Albin, wiz: z Helfen-

burka.

Albreciit, knize bawor-
ské. falckrabi na Rý-
nu 228—231.

Albrecht, markrabí bran-

denbursky 49. 170.

Aldobrandiiíi, 286.

Alexander, zednik 140.

z Almsleben, Rudolf 145.

z Altenburka. hrab Jan
145.

Altendorf, 220.

Altenšteiner, Ruprecht
23. 125.

Altovadum, wiz : Wy-
šebrod.

Amschetten 34.

Anslii-any. 122.

z Anhaltu kníže Arno.št

145.

Anna , knílonna eská
1. 3.

Anna . knžna polská

dcera Sisniunda Au-
gusta 190. 220. 221.

u sw. Anny 152.

Annaberk *269.

Anšpach 276.

Antoniu , arcibi.^kup

Pražský 165. 224.

229. 230.

Antonín 3Iichael, ka-
raennik (mistr) 153.

181. 225. 2tíS.

dclAqua Alexander 140.

Pawel 140.

Arahlberk. wiz : Filipp

Arklebice, wiz : Hosta-
kowský.

Arménie. 222.

z Arnim. Kurt 145. Li-

polt 145.

Arnošt, arcikníže 181.

189. 203. 206. 208.

215. 221. 231. 249.

259. 261. 262. 270.

273.

Arnošty kníže baworské

85.

Arnošt (Ernest) biskup

Passowský 3. 7. 11.

12.

Arnstorf, Ott 146.

Artliopaeus, Laurentius

123.

z Aryskotu. kníže 280.

z Aschmburku, Jindíícli

145.

Ašpach, 34.

u Attes, 152.

Audrcký. 266.

AuEŠpurk. 31. 34. 35.

57. 59.87.88.91.131.

163. 164. 209. 225.

August, kurfirst saský

14. 113. 145. 185.

227. 2G7.

Aujczd, 207. 237. 262.

wiz: Baubinský; A.

u Prahy 27.

Au jezdec 193.

Auadow , Anandow,
wiz : Uendow.

Aussa. wiz : Felthammer.
Austí 132. 282.

B.

Babink. 189.

Babylon, 222.

Baden, 230; wiz: Filipp.

z Baden, Anna Marie,

manželka pana Wilé-
ma z Rosenberka 2.

227 228. 230. 231.

247. 250. 253. 254.

273. 303.

Baleár, 255. 264.

Baltazar, 170.

Bar, 289. 291.

z Barbe , lirab Wolf
145. 146.

sw. Barbora, dl 152.

Barchow; wiz Daický.
z Barchowa, Johanna

267.

Barleben, Herman 1 16.

Bartochow, 244.

Bartoš, 149.

Bašta, 1.53. 237.

Bátory, Stefan, wojwoda
sedmiiiradský 208.

220. 221. 276.

Baubinský Adam 55. Je-
tíích 262. Pawel 118.

120. 128.

Baubinský Petr na Dubu
147. 188. 191. 2t)7.

251. (z Aujczda)24U.

Baworv 57. 88. 227.
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230. 303. wíz: Ar-
nošt.

z Bawor knžna Jakoba
22«. 247.

BawoioAV 198. 200.239.
Baworowsky, Jirik. 55.

\'\ ácslaw" 1S8.

Behr. Wolf z Wejdu
127. 160.

Bccliyn 3. 4. 24. 25.
56*. 179. 185. 202.

206. 219. 224. 244.

245. 249. 251. 255.

267. 291.

Becliyn Fridrich 68.

Petr (z Lažan) 94.

110. Wúcslaw 94.

Becliynsko , Bechynský
kraj, 59. 227. 233.

Béla, w Polsku 192.

Behvic, 287.

Belzský palatin 219.

Benátky 269.

sw. Benedikta na Hrad-
anech, 256.

Bendzin, 207, 286. 287.

Benešow, 122. 123. 149.

153. 283. 292. 295.

(na panstwí Novo-
hradském) 182. 196.

199. 240.

Beraun, 120. 181. 189.

233.

Beraunsky, Jan (ze Zi-
e) 158.

Berka , Ladislaw 296
Zbynk (z Dube, na
Strakonicích , na Zá-
kop!) 4. 11. 166. Sig-
mund (na Stranow)
94.

Bekowskv , Jan 188.

207. Wilém 233. Beí-
konská Veronika (z

Krajku) 90. 288.

Berlin 145. 146. 186.

215.

Bšín, Ladislaw 68.

(Dlauhý) 128.

Beuten, wiz : Bytom.
Beyek, 34. 262.

Bejšowec, Mikuláš 284.

Bezdkow, 228.

Bibrštain, 280.

Biin, 280.

Bíd 188.

Bílá wž na hrad Praž-
ském 124.

Bílina 215.

Bílský, Wácslaw 2G0.

od Bilych Orlw, Jiík
bakál 42.

Binar 37.

Bindij^štcik 116.

z Biskupic, Kateina 58.

AAácslaw 58.

Blanský, wcs 231.

Blatná,' 233.

Bláto, 168.

Blažek 34.

Blížiwský, Jan 188.

Boathauz, 116.

Bognwasser, 127.

Bohaunicc, 50.

Bohdáne, 275.

Boheinický, 146.

Boleslaw Mladá, 27. 207.

246. 284. 290.

Bolikowice 50.

z Boudtleben , Heman
145.

Bor, 4. 20. 116. 128;
wiz ze Šwamberka.

Borgfrid 152,

Borotin, wiz: Malowec.
z Borowa, Petr 219.

Borowanv, 12. 40, 1.35.

136. 163. 165. 188.

243.

Borownice, 181. 200.236.

Borut, 215.

Bouchwal, Mikuláš 219.

Búul, Gregor 295.

Boryn, Dawid , 292,

Jan, 293. Wácslaw
293.

Brandenburk 49. 131.

134. 144. 212. 227.

283. wiz : Albrecht,

Jan, Joachim.

z Brandenburka, Alžb-
ta 119 126. Barbora
155. Sofie, manželka
pana Wiléma z Ro-
seuberka, 144. 145.

147. 150. 161. 230.

273.

Braudeys, 256.258. 375,

286. 288.

Branná, 113.

Braumow, 135,

z Bredaw, Hanuš 146.

Beh, 155.

Beský wojwoda 286.

Bežan, V\'^ácslaw 176.

304.

Bezí. 23
Bezina. 201.

Bczský, Michael (z

Ploskowic a na Zwí-
kow) 146.

Bilice, 183. 242.

Brixen, 247,

Bíza, 228.

Brno, 34. 171 262 270.

271. 274. 275. Staré

58.

Rrod eský, 266.

Brossik (?) 273.

Brtnice, 275.

Brunšvik,(Rraunšwaig)
119. 127. 133. 134.

271.

z Brunšwika, Alžbta
126. Anna Maria (a
z Luneburka) 170. E-
rich (a z Luneburka)
119—153. 126. 127.

133. Kateina manžel-
ka p. Wiléma z Ro-
senberka 119 — 122.

125—128. 132—134.
230. 273 Otto Heu-
rich 260. 264.

Bruntál 117.

Brychnar 68,

Brzánky 228.

Budjowicc, (Budjice,
Budwiané) 15. 16.25.

29. 48. 57. 58. 110.

122. 125. 147. 148.

177. 181. 231. 245.

251. 280. 282.

Budjowice morawské,
253.

Budišín 227.

Budowec, Adam 68.166.
Krištof 188.

Budyn 19. 46. 215.

Bukole, 228.

Bukwice. 244.

Bumba, 267.

Bnrchart, doktor 133.

Bušanowice, 50.

Bušthrad, 2.33.

Buzický 118. 128. 140.

252. Jan 188. Krištof

120. 146. 153. 169.

Bydžow. 207. 286.

Bystice 49. 56, 113.

"l23. 156. 169. 185.

190. 201. 253. 280.

284. wiz Krají,
Byšický, Jan 53. 68.

Bjtíž, 271.

Bytom, (Beuten) 207
286—288.
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C
Cedlic, Kašpar (z Mauru
w Ertperku) 114.

Celetná ulice, w Praze
27.

Cemprechar, 183.

Cerekwice, wlz : Les-
kowec.

Cikáni, 48. 86.

Cikán, Martin 244.

Cimburk, 233. z. C. Alž-
bta 291.

Cinar. Pawel 132.

Cinyšpán . Jindich (^z

Herslaku^ 50.

Cips, 20.

Církwiný, rybník 184.

Claudius Syrrus Ro-
man iis, 225. 226.

Constantinopolc, 223.

Cfinský, Adam 68.

Cukmantcl, 117.

Czetlicz, Jan 188.

Cziolko 276.

Czunnsak (Zenensak)
152.

C.

Cabelický^ Jan (na Tey-
^ n) 68.

aek, Ladislaw 23. 24.

áiilow, 58.

Cáslawowá. Alžbta 261.

Castolor (Castolo) Ol-

dich 188. 219. VVác-
slaw 147.

ejka 94, Jiík 68. Petr

Cejkowský , Fridrich

. 292.

enk, VVondra, 243.

epejice, 50.

eejowice, 243.

Cermika, 228.

erné (Prachatické) ho-

crniwes, 228,

ernowcs, 157.

Ccrnúek, 228.

erný, Jan (z Winoe)
4. 127. 167. 170. 171.

^ 176 182—184. 289.

ernj' Dl, 152.

( cou', wiz: l>lp(ych.

Cestice, wiz: Lowický.
eštin jiostcl, 263.

ešowice 20.

z Cestic, Wilém Pech
54. 57.

etl, Jiík 227.

».

Daice, 164.

Dam. 228.

Dašický, enk z Bar-
chowa.

Daubrawice, 93. 189.

wiz : Osowský.
Daubrawská hora, wiz:

z Wesowic.
Daubv 30.

Daudieby, 216.

Daudlebský 23. 30. 125.

Jan 134*. Petr 6. 19.

20. 23—26. 35. 184.

u Dawida krále, dl 23.

152.

Deckendorf, 35.

Dee, Joannes 269. 270.

Dechta, rybník 198,

200.

Dkanow, 189, 200.

Damb, wes 189.

Dennemark, 277.

Dietrichštein 150.

Dindorfar, Michal z Ka-
plice 13.

Dinklšpihl. 181.

Dirný, 263. 273.

Diwcice, 196.

na Diwéni muži, 152.

Dlauiiá wes, 125; wiz:
Koenský.

Dlauhoweský, Jan (z

Dlauhéwsi) 246.

Dinžiinský. Petr (z
^'^ csowic} 188.

niolinwes. 207.

Dhíiiá, wiz: Sudek,
Dobránivši, 256. 264.

271.
'

Dobrá woda, 162. 169.

260. 295.

Dobejowice 192. 292.

295. wiz: Mošaur.
Doben, 228.

Dobichowice 201.

Dobronice, 266.

Dobrowice, wiz : z Wald-
štcina.

Dogzany, 259.

Domináek Jindich z

Písnice 251. 8igmund
z Písnice 254.

Domorajice, 152.

Donawert 35. 91.

Donicliý 34.

Donin 256. 267.

z Donina, Jindich 141.

288. 290. Kašpar 146.

Krištof 68. VVácslaw
120.

Doria, Andreas (^Andre

Dori) 47.

z Dorštatu Franc 145.

Drahobuzský, Jindich
67.

Drachowský, Jindich 8.

13. 19. 26. 29.

z Draxendorfu, Andreas,

145,

Drážany, 20.113. 147.

185. 186. 215. 216,
282, 283.

Dítn, 291,

Drkolna, 92. 231.

z Drotu, Jetrich 145.

Til 145.

Drslawice, 23. 37, 41,

127. 167. 218.

Druides, Gerard 177.

Dub, wiz Baubinský.

Dubanský , Oldich Qx
Duban) 94. 146.

z Dub, wiz ; Berka,

Dubský, 148, Wácslaw
(z Teborayslic) 157.

159, 167.
'

u sw. Ducha, 152.

Dunaj, 214.

Dunajowice, 126.

Dušník 207.

Du(ek. 16.

Dwoák, Walenta 244.

Dworec, 163.

Dwocc. 175. 176. 184.

2(10. 241.

Dwoecký , 68. Kuneš
262. 263.

Dwoišt, 142. 143.

Dyje, 187.

Eberau 169.

Eberštein wiz Filip,

z Ebcr.šteina Baltazar

Bclzar 225.

Ebcrštorf. 187, 254.

Ebncr, (Ebnar) Kašpar
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z VVosale 116. 129.

14:3. 151. 1(J2. 167.

p. Kihvardus (^Kelleus?

2HÍ.

Eíeiil)urk, 2.

z Kíckštetn, Kurt 145.

Eicinrcr, Kri.to 31.

Eifleiuler, 145.

Ejwanice 117. 293.

Elbel. Krišlof 52.

Elsnice 13.

Engelljurk, 186
Engcliender, 294.

Engelštat 35. 91.

Erazim, enik 68.

Erbacli, wiz: Vyclibcr-

g:er.

Erciiburacrské klausv

49.

Erfurt, 269.

Erich, wiz: z Bruii-

šwika.

Ernest, wiz Arnošt.

Ertperk, wiz: Cedlic.

Esek 23.

Esclnvir, 124.

Eulebek Wolfgang Qz
Brossika) 273.

Ewaiigelici 119. 123.

232. 249. 303.

Falc, falckrab, 20. 145.

wiz: Fridrich.

Feckopruk, 34.

Fefferkornská zahrada

w Praze 247.

Feldorf, wiz: Mctelský.

Fcllhammcr, Linhart (_z

Aussa) 294.

Ferdinand I, král eskv.
1—3. 6. 13—16. fs.

21. 24. 25. 30. 33.

38. 42. 52. 54. 57—
60. 87. 88 92. 93.

108—112. 114. 119.

120. 123. 129. 131.

137. 139. 140. 149—
151.155. 162.174.303.

Ferdinand, arcikníže 14.

2.5. 44. 52. 55. 56.

59. 87—90. 92. 114.

124. 129. 131. 136.

137. 140. 142. 144.

154. 155 164. 167.

179. 185. 205. 206.

212. 227. 260. 261.

262. 282. 283.

Feslowské lanky, 240.

F^ictuinb. Bernard 145.

Kilipp II. král .španl-

sky 122.

Filipp markrab z Ba-
den a z llot-hherku,

hrab ze JSpanheiniu

229. 231. 249, -254.
28**

Filippina panna 90.

Finkciiar Fawcl 251.

Fiselievser , Sigmund
213.'

Flantz, Krištof 146.

Flecperk, 296.

Flopcrk, 235.

Florentia. 301.

Fo2:era, 47.

Fojtland 273.

Fraidenthal, 117.

Franc, kni/.e saské 145
Franc, šwcc 6t).

Francauzi 47. 208.

Frank, peka 267.

Frankfurt, 150.

Fransko 49. 148. wiz
Henricli, Karel.

Frcint, 116.

Fridberk. 23.

Fridrich, falckrab 185.

Friedenberger. 286.

Friniburk 142.

Fuch. .Matiáš 2.55. 263.

z Fiirstenberka, hrab
Albreclit 253. 289.

301. 302.

Fiiršíc, 46,

O.

Gab Gottes, 152.

na Gablu, 152.

Gall Adam. 300.

dr. Gallus 89.

Garyš, Toman 130.

z Gasoldu (Kasoldu),
hrab Pawel 5. 233
268. 285. 289. 290.

manželka jeho Ewa
wiz: z Rosenberka.

Gellern, Ernest 118,

Genua 44. 45. 47.

Gerow, wiz z Plawna.
Gerstmann Martin 188.

z Gerštorfu Jiík (na
Cholticích) 27. 62, 66.

94. 115. Rudolf 146.

Glacko, wiz : Kladsko.

z Glosen, Wolfgang 93.

Gnuiud, 116.

Gnzno. 220. 276.

Goltperk, wiz: Zielsen.

Gúrlická knížata 106,

z Gorkv, hrab 27.

(iolha.'l74. 270.

Gottleben, 19. 215,

z Grafenšteina , Krištof

188.

Gratz, 114.

Grausenmark , Hanuš
145.

Grin, 35.

Gregor, truba 189.

Grcgr, pachole 49.

Grcgrštorf 174.

Gri.^pek. Florian 68.

Grotr, Jiík 13.

Griimigen 128.

Gríinperk. wiz Škol.

Grúnpuchl, wiz : Hof-
manu.

doji (iuilielmo de sancto

elemente 280.

Guldan Frank 244.

z Gutenšteina Albrecht

hrab 5. 6. 12. 13.

15. 17. 19—26 28.

31. 36. 38. Henrich

36. Jií hrab 166.

Šebestian 36. 146. z

Gutenšteina paní 46.

H.

Habrowicc. 19.

vom Hag hrab \. 2.

z Hagenštcina hrab
Merten 145. Wilém
146.

Hailigštat 120.

Hájek. Thadeáš 166.

Hal, 48. 145.

z Halle Heinrich 145.

z H;ílsendorfu Mitias

145.

Hamr, 263. 200.

Hamza, Petr 68.

Ilannibal, 287.

Hans Julius 146.

Han.s, komorník 278.

zedník 26.

Hanuš Fridrich kurfirst

saský 16. 17. 21.

Hanuš, markrab bran-

denburský^ wiz : Jan.

Harant, wiz: z Polžic.

z Hardeka hrab Ber-
liart 31. Juliijs 58.

21
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Harder, 245.

Harnštein, wiz: zPlawna.

z Harrachu, Linliart 261.

Hartnian, Hans 30.

Hasamville 260.

zHasenbuika, wiz : Zajíc.

Hasišteinský Adam (

z

Lobkowic) 207. Bo-
liuslaw Felix (z Lob-
kowic) 207. 218.245
256.Boliuslaw Joacliim

(zLobkowic ) 290. Jan
Woldemar 284. Bar
hora (zLobkowic) 290.

Hašlowice 152.

p. Haugwic 58. Jan (na

Litomyšli) 93.

p. Hauska 94.

Házle 12.

Heb, wiz : Cheb.

Hedwika dcera krále

polského Sigmunda I.

145.

Heida 23.

Heldtl 111.

Helfenburk 23. 37. 40.

55.127. 160.161.167.
198. 239.

z Helfenburka Jan Al-
bín 31. 120. 147.188.
225. 268. Tomáš Al-

bín 128. 167. 214. 215.

Wácslaw Albín kan-
clé 3. 6. 20. 23. 26. .35.

41. 42. 53. 141. 149.

160. 162 167. 185.

186. 208. 215. 229.

Helm Pawel (z Worlo-
wa) 188. 204.

z Henneberka Alžbta
122—124. 133. Jií
Ernst 122-124. 147.

Boppo 127. 147.

Henrich , bratr krále

franského, král polsky

203. 208.

Henrichow 117.

Herafl 141.

z Herafle A^'ácslawl68.

z Herberšteína Margreta
227.

von Herda (Dam) 124.

Heršlak, wiz: Cinyšpán
50.

Hessenpaw, 152.

z Hiršberku (neb Jelení

hory) Krištof 225.

z Hiršteniburku Krištof

298.

Hišpanie 44, 47. 92. 131
259—261. 276. 280.

282. 297.

Hlawatce 256.

Hlawsa Petr (z Líbo-
slawé) 225.

Hlína 269.

Hlohow Malý (Menší)
207. 287. \Ve1ký 249.

Hlohowské knížctstwí

118.

Hluboká 37. 50. 52. 139.

196. 263. 274. wíz

:

z Hradce, Ungnad.
Hnwice 228.

Hobelt z Šleinic 94.

Hodéjow 169.

Hodejowíce 152.

Hodéjowskv Jan 49. 94.

Woldícii 188.

Hodkow, wíz : ŠStráž.

Hoch Hauptmann 145.

Hochberk, wíz: Fílípp.

Hofmann , Hanuš (Jan
Fridrich ) swobodný
pán z (irunpuchlu a

z Strocha 3. 15. 22.

23. 31.33.34. 44.88.
270. 278. 301. mladší

146.

Holašowíce 203.

Holcprun 273.^

Holej, wíz: Slik.

Holi, Holický, wiz: ze

Šternberka.

Homut, Jií 291.

Hons Girg, wiz Jan.

Hons (z Thíiinu) zedník

128.

Homut, Jií 291.

Hora, wíz: Kutnáhora.
Horaždowice 4. IS.S. 233.

wíz Šwihowský.
Horatius 248.

Horusíce 126.

Hostakowský, Petr (z

Arklebic) 182.

Hostíce, 50.

Hostinný, wiz z Wald-
šteina.

Hošlowice, 169.

Ho.šteyn, wiz : Hultz-

šporer.

Hoštka 228. 243.

z Hoys pán 257.

Hozlaur Hendrích 68.

Jan (z Dobroníc) 266.

267. Jetích 267. Ji-

ík 267. Krištof 267.

Hrabané 128.

Hradany w Praze 24.

177. 256. 266. 284.

293.

Hiadec Jíndriclunv 5. 8.

II. 14—16. 24. 2>.

60. 87. 92. 113. 116.

129. 163. 174. 185.

187. 188. 201. 203.

205. 212. 231. 233.

245. 247. 250. 259.

275. 296.

z Hradce Adam 201.

212. 216. 231. 233.

249. 254. 259. 260.

269—271, 274. 277.

284. 285. 296. SOL
Joachim (na Hradci a

Hluboké)' 1. 2. 4. 5.

9.10.12.46.48 .50.52.

56. 57. 58. 66. 67. 87.

III. 113. 156. 157.

161.Menhartl88. Za-
chariáš 4. 45. 53. 56.

58. 67. 87. 163. 27.5.

287. ze Hradce páni 2.

37. 43. 50. 92. 222.

233. 256. 302.

Hradecký Jan 189,
Hradec Kiálowé 287.

Hradecký kraj 94. 115.

125.

Hradecek rybník 168.

175. 176. 204.

Hrádek, wíz: Myška, z

AValdšteína, z VVar-
tenberka

z Hrádku Sebestian Mar-
kwart 62. 94. 117.

z Hradešína Wílém 43.

Hradišt 158. 256.

Hradišt hory Tábor;
w íz : Tábor.

Hracholuský Ondej 158.

160.

Hán, Adam 188. Jan
68. Tobiáš 68.

Hrbow 234.

Hebená Jan 186,

Hrobce 228.

Hrobícký Jeroným 260,

Hruška Jakub 68.

Hubšíce 201.

Hultzšporer VVíncenc (z

Hošteína) 294. \\o\-

tch (z Hošteína) 118.

131. 159. 167. 169.

171.

HultzštenerWoj'tchl52.
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Humburk Jan 67.

Humpolec Hlikuláš ( /

Tiichorazc) 4. 41.42.

50. 54. 5!). 88. 93.

117. 118. 120. 128.

13.). 141. 146. 186.

lí)6. 200.

Huiiderštorf 253.

Husinec 14.24. 127.239.

Hutštuker 148.

Hvskw mlýn 237.

Hjsrle Krištof 188. 292.

Cli.

Chanonskv Adam 68.

120 153. 266.

Cliaustník (Chúsník) 40.

143. 168.

Cheb (Heb) 13.49. 121,

Cliluin Ciidruh 89. 90.

Clilumský Castolor 207.

Chlumec 288, wiz : z

liobkoívic.

Clilupá Jii 168.

Chodaur 293.

Chodúny 228.

Cholice 238.

Choltice, íviz : z Gerš-
torfa.

Cliolupice 293.

ChomúíoH' 14. 20. 284
Clioteckv owin 200.

Chotek 'Petr (z Woj-
nina, na \Vranném)
94. 110

Clirt Baltazar 153.

Chudil ik 244.

ClMvalešowice 196.

Chualowškv Jan 166.

ChwalšinyÍ36. 194. 199
Chýnow, wiz Malowec

I.

Ilmenau, 127.

Inšpruk 45. 47—49. 92.

205—207. 227.

Ištwanský 287.

Itálie 5. 44. 45. 49. 51.

87. 290.

Italíani ; wiz : Wlachowé.

jr.

Jablonský Jan 166. Ji-

ík 89*. 90.

Jagellonský rod 190.

sw. Jakuba w Praze 300.

Jakub Wlach 159.

Jan král 108.

Jan Jii (Hanuš, Hans
(iirs) 145. 146, 182.

185. 298.

Jan ])acholc 34.

lan písa 37.

Jan postiha 148. 149.

Jan Wlach 172.

Jan zedník 207.

na sw. Janu, dl 152.

Janaušek, «iz: ze Še-
inu.

Jankowský (z Spanber-
ku) 94. 188.

Janowice 207.

Janowšti páni 68.

Jarom (Jaromi) 207.

286.

Jaroméice 203.

Jawornice 244.

Jawornické knížetstwí

220.

Jelany, wiz Krin.
Jeleni hora, wiz Hirš-

berk.

Jemni.št, wiz VVojkow-
ský.

Jena 303.

Jendejow (Ondejow)
220. 221.

Jeníek Jan 68.

Jeábek Jan 53. 113.

146. 155.

Jeremiáš 225.

Jesenice 255.

Jesuité 165. 262. 264.

267. 278. 282. 294.

299. 301. 302. 304.

Ježloweckýílikuláš 276.

Jiín 207.

Jihlawa 4G. 174.

Jimín 239.

.linoany 293.

Jieticc 50.

Jií král 82. 102. 107.

sw. Jií klášter w Praze
205.

Jiík mlyná 133.

Jiík písa 23. 54.

Jiíkow 244.

Jirow 2^í7.

Jitra, wiz: Spulí.
Joachim markrab Bran-

denburský 144. 145.

181. manželka jeho

H.uhvika 182.

Joachim waihanik 48.

Joachimsthal 36. 68. 225.

280. 294.

H.

Kába, Sigmund (z Ryb-
an3 150. 160. 161.

167.

Kada 13. 20.

Kalenicc Jan 68. 94.

Kamenná 50.

Kank 269.

Kanow rybník 163. 163.

204.

Kapaun 148.

Kapínos. rybník 195.199.

Kaplé, Zdenk (ze Su-
lewic) 283.

Kaplice 148. 226. 231.

252. 264. wiz Din-
dorfar.

Koppel Krištof 33.

Karel IV. 102.

Karel V. 92. 131.

Karel IX. král franský

208.

Karel arcikníže 155. 261.

262.

Karlšperk 149.

Karlštein 57. 62. 68.

92—94.116. 117.125.

167. 168. 263. 267.

271. 293.

Kasold ; wiz: z Gasoldu.

Kašperské ^hory 126.

Katolíci (ímané) 209.

210. 232. 270. 383.

296. 300. 303.

Kauba Petr 243.

Kawka 17. 53. 129. He-
ralt(zRían na Štkni
a Šwihow) 2. 57. 93.

Mikuláš260.262.VVi-
lém 266. Zdenk 128.

188.

Kazimír msto 201.

Kekule 144. 188. Jan
(ze Stradonic) 148.

149. Petr 68.

Kcllerstor 116.

Kelleus (Kýle) Edwar-
dus(Engellender)294.
295.

Kernich W. 126.

Kestany 222.

Kinsperk 20.

Kirchara 215.

Kladsko (Glacko) 117.

207. 287,
21*
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z Kláštera Jetrich 145,

Klatowsky Jan 23.

Rlatowy 4.

Klenec, wiz : Walatka.
Klenowský Wiléni 66.

68. 94.

z Klinšteina Jan e-
nk 205. 260. wiz
JNlian.

Klosterneunburk 35. 273.

Rluow 269.

Knžín 189. 190.

z Knichaneku Krištof

Putz 280.

Koblen.ský Jan 130.

Kobylinský 188.

Koc 94. Adam ([z Do-
brše a na Ohraženi-

cíclO 68. 87. 160.

Dietleb 188. Jan 68.

Krištof 68.

Rokoíowec Jiík 68.

Kolclirciter Jan Qz Kolk-
rcitu) 15. 35. 52. 53.

120. 147. 155. 167.

Kolín 207. 267.

Kolín nad Spraw (]sic)

145.

z Kolowrat 13. Jan (na

Bvstré) 255. 284. Ja-

roslaw 68.90. 91. 94.

146. p. KošátPcký 89.

Wácslaw Q Mašfow-
ský) 68.

z Komárowa Jan Pesík
(na AAaldeku) 68.

Konopišt 205. 253. 278.

280. 283.

Kopisty; wiz Stolinský.

Koenice 201.

Koenský 257.Adam 262.

Eliška (z Dlauluwsi)

216. Jošt 188. Kii-

Btof 23. 118. 130.

135.147. Mikuláš 120.

Petr 188. 215 Šebe-
stian 37. 60. 68. Ko-
enští páni 159.

Kornawburk ( Kornei-

burk) 154. 273.

Kornliauz, wiz Mian.
Štampach.

Koruna 6. 7. 23. 40. 54.

109—112. 130. 234.

237. 255. 302.

Kosmaow,\viz:Zárský.
Kosmonosy 246.

Rosowá hora 257. wiz :

z Ríian.

Kostelec, wiz : Sniiický.
Kost; wiz : Zajíc.

Košice 30.

Kotásek 165.

Kowá 207.

Kozelka Mikuláš 189.

Kozlí 203. 286.

Kozlowice 228.

Kozly 207.

Kožka Matj 135.

Kraicperk 23.

Krajek 284. wizKrají;
Bekowská.

Krají53. 103. 105. 106.

169. Adam 245. 246.

284. Arnošt 27. 28.

Bystiky 162. Wác-
slaw 164. Wilém (na

Xowé Bystici) 161.

201. Wo"lf (z Krajku
a na Nowé B.) 49.

56. 57. Zdenk (na
Landštein) 94.

Krakow 55. 189, 208.

211. 219. 288.

Králowice 147.

u Králowny 152.

Krascjowka 244.

Krásná Komora^ wiz:
Reinšperger.

Krásné pole, rvbník 242.

257 258. 262. 264.

Krasnostaw 284.

Kratocliwíl 250. 256.

257. 266. 270—272.
281. 283. 289—292

Kr 186.

Krin, Jakub (z Jeléan)

60. 135. 141. 150—
152. 167. 183. 184.

192. 199. 200. 204.
215. 216. 225. 234.
235. 250. 256—2.58
262. 264. 267. 277-
279. 285.

Krin, rybník 213.

Krembsmnster 34.

Krcniž 116.

Kenice 54.

Kenowý 2.35. 236.

Kesowicc 207.

Kinecký Jiík 58. Ša-
stný (z Ronowa) 67.

Kristián kurliirst saskv
273. 283. 291.

Kivvenice 228.

Kiwoklád, Hrádek 212.

Krtel 234.

Krumlow, 2—12. 14—

16. 19. 22 25. 27—
29.31.32. .35. 36. 40—
43 45—48. 50. 51.

53—58. 60. 86. 88.

91—93. 110. 112—
114. 116-12.3. 125.

127—132. 134—1.36.
140—14.3. 147—155.
1.57. 160—162. 164.

165. 167—171. 177.

179. 181. 18.3. 1S5.

186. 189. 193-196.
199. 200. 206. 211.

212. 215—217. 219.

222. 224—236. 217—
256. 258—268. 271.

273-275. 277. 278.

280-283. 285. 286.

289-292. 294—298
302. 304.

Krumlow morawský 291.

wiz: z VVartenSerka.
Krupka 20.

Krwawý rvbník 242.

Ktiš 235.
*

Kuklweit 59. 112. 181.

236.

Kukška 192.

Kulika Krištof 59.

Kultzboch Wilém 118.

Kunaš Cliwal 292. Jan
148. Jiík 23. Wác-
slaw 33. KunašskáKa-
teina 247.

Kunc !>likuláš 11.

z Kunowic páni 282.

Kunrát Jindich doktor

296.

zRunštatu Jan 245. 253.

Jií (Zajima) 277.

Kurland 277.

Krka, Pawel 68.

Kurperk 23.

Kurtz 280. 288. 297.

Kurtzpach 68. 255. Hen-
rich 166. 282.

Kutnáhora (horv Gutnv,
Hora) 37. 173. 184.

263. 264. 267. 269.

Kweltz Krištof 146.

Kwítkw dwr. jinak

Starý 181.

Kj-jow 287.

Kyškowicc 228.

zKytlie Ladislaw 227.

Siftmund 148.

Kytlí 147.

Kvtzenštorf 253.
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Kvzaur 53. Anton i n (/

'l>1c.i(nva) IIT. 16^.

Jan '^9T. Marek 16b.

li.

Labaunský Jiík (ze

Strašina) 42 63. 67.

Labe 282.

7. Laichtcnbiirka (Laucli-

tenburka) lamlkrab

Jií Ludwík 116.258.

275. 276.

Lanibacli 34.

Landštein 169. wiz .•

Kraji.
Land.šteinskv 175.

Lánský, rybník 241.

Lapáck jindicli 147.

262.

Lat ran (w Krumlowl
IG. 36. 92. 278. 297.

LaubskvKrištof 146.148.

Lauka 253.

LaunUv 228.

Launy 147. 269.

Lauretanská panna Ma-

ria 298.

Lautr Hans 52. 53.

La^ikA", rybník 200.

241.
"

Lawing 200.

Lažany, viz: Bechyn
Lowický 140. rccl

(z e.«tic) 169.

Leben Frnnck 113.

Lede 264, wiz: Lom-
nice.

Leden 173.

Le n L-e 54. 155.

Lelinickv kníže Jindicl

145. 246. Jií 262.

Leonora arciknžna^kH-
žna Mantuanská a >

Montferratu 5.

Leovitius Cvprianus200

Lepta 176. 197. 200

234. 238.

Leskowec 45. 52. 53

126. Jan (na Cerek-

wici) 5><. «8._ 87. 94

Krištofl88. Šebestiai

68. 94. 188. Wácslaw
2. 58. 68. 128. U la-

cliyne 2. 55. 58. 68

Leština Wolf 159.

Leštno 40. 46 50. 121

123. 129. 266 wiz:

ze S^ternberka.

de Leva Julius 81.

liewin 287.

Lhenicc 41. 196. 199.

228. 257. 277.

I^ibi-jice Libjowicc)15.

1:J4. 158. 159. 160.

167. 179. 194. 199.

238. AVÍZ Malowec.

Libe 257. 259-262-
266. 272. 278. 280.

289.

Libicliow 275.

Líbin 147.

Liboslaw, wiz: Hlawsa.

Libštein, wiz: z VVald-

šteina.

Líkow 66.68.147.

Líiicouice. wiz: Sádlo.

z Lichtenšteina Konrád

188.

Limburk (Nimburk) 275.

286. 2-58.

Linec 23. 35. 45. 48.

49. 58. 87. 92. 147—
149. 150. 156. 163,

219. 223. 224. 252

283.

Lingelius Christophorus

3L
Lípa, wiz: Trka.
Lipsko 120.^296.

Lisow, wiz : Spánowsky.

Li.šow 177

Litomice 18 19.

iLitomyšl 174. 275. wiz

I

Haugwic.
Litwa, Litwané 190.

276. 277.

Litwin Burian 36. 113.

Ijoben Kuntz 146.

z Lobkowic Anna 296.

Dpold 164. Eliška

150. Jan 3. 27. '58.

164. 179. 232. 242

253. 254. (na Zbi-

roze a Toniku) 93.

115. (na Týn Hor-

šow a Tacliow) 93.

115. 167. Jan Popel

4. 62. 142. Jan

Wácslaw 267. Jan

Woldemar 290. Jií

(na Libochowicích a

Mlníce) 227. 266.

270. 281. 301. Kri-

štnf Popel 161. 247.

266. 286—288. 290.

Oldich Popel 292.

296. :M)1. Ladislaw

l'opeI fna Chlumu, z

Teplice) 87. 93. 204.

218. 259. 282. 288.

\Vilém291. paní Lob-
kowská 253. wiz

:

Hasišteinský.

Lodnice 169.

Lochowice 116; wiz:

z Prostiboe.

z liOjow Matauš 220.

Loket 260. wiz: Šlik.

I-omnice 12. 59. 139.

140. 163. 233. 256.

271.

Lomnicky Jiík 134.

Zdenk (na Ledi) 93.

na sw. liorenci 152.

Los. Dawid 118.

z Losen.šteJna panna 150.

l,owice 201. 203.

Lubelskv palatin 219.

Lublin i 90. 191.

z I/udanic Kateina 245.

280.

Ludwík král 97. 108.

Lukšánka. paní Lukšá-
nowá 90.

Luneburk ; wiz Erich.

LuneburskáAlžbti* 147.

Lustein 182.

Luthcr 31. 303.

Lutheríanil22. 123. 290.

Lutow 169.

Lužec 228.

Lužice 13. 146. 155.

i 72. 205. 212.

Lužnice 54. 242. 2€8.

Lwow 218.

]Tf.

Maíland 4,5.

Maítolar 128. 148.

Machomet 223.

Macliw rybník 237.

.Malá strana w Praze

(Menší mstoj 20.

191. 293. 301.

Malešow. wiz: Buthart,

Mostníkowá. Salawa.

Malotín 129. 181. 208.

Malowec 58. 128. Anna
37. Bohu.slaw (naBo-

rotín. naWlhlawech.
na Trílni, z Malowic)

68. 188. 191. 291.
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Diwiš z Libjowic}
294. Heman Qz Ma-
lou ic) 39. Jan 17.

Pawcl (na Zbrasla-
wicícli) 52. 08. 94.

Zdenk (z Pacoíva a

na Cliynon ) 94. Sig-
nnnurió. 128. 146.^

Malowice 157—159.
Maiwic 89.

Malta 24G.
Maltzan Joachim 145.

Maluška Wawrinec 158.

159.

Manriquez don Jnan 299.

Mansfeld 121. 127.

z)lansfel(lu Alžbta 121.

Hanuš Jií 145.

Mantiia 5. 55. 232
268. 296.

n sw. iVlaí Magdaleny,
pauš 141, 241.

Marie, manželka l>Iaxi-

:niliana H 44. 45.

47. 48. 225.

Markwart Jan 160. Kri-

što 89.

Marsilie 47.

Martin fišmistr 36.

z Martin ic Jan Boit a

(na Smen) 62. 93.

168. Jií Boita (na

Smen) 168. 285.

280. Zdislaw 168.

uMaškowce dl 23. 1.52.

Mašfowský, wiz : z Ko-
lowrat.

Mataušek 267.

MatcjoAvice 190.

Matiáš arcikníže 259.

u Matkv boží 152.

Mátl 18*9.

Maur, wiz : Ccdlic.

Mauerskirelien 34.

INIaurcn A^olf 23.

Mauiic kníže saské 14.

16. 49. 50.

Maximilian II. 4.24.44.
45. 47. 48. 50. 5r>

56. 65. 66. 115. 139.

140, 147—149. 151.

153. 155. 103—165.
168. 171—17.^). 177—
179. 181. 182. 185.

187. 203. 212. 213.

219. 220. 222. 224.

226. 229. 303.

Maximilian arcikníže.

.syn M. II. 259. 263.

273. 276. 277. 280.

284. 286. 295. 297.
May Baltazar 268.
Mazancow.skýJakubi 88.
Macauch Michal 234.
Meckelburk 56. knize
Hanuš z M. 145.

Mehl doktor 117.
Mécliow 221.

Mejovv, wiz Kyzaur.
Mlník 215. 257. wiz:

z Lobkowic.
Menšík Jakub 2C6. 278.

292. 293. 296.

Merkatu.s, doktor 287.

Merkl(Mcrtl3 tesa 182.

247 255.

Mertl kucha 267.

Mertl Nmec 164.

Metel.ská Anna 15. Wác-
slaw (z Feldorfu) 15.

37.

Metych Joachim (z Ce-
ówa) 118. 128. 146.

188. 204. 247. 249.

257. 263. 271. 297.

298.

z Mezie pán 3. 58.

Ludwík (Mczeický)
120. Zdenk (Meze-
ickv) 66. 67.

Mian'52. 53. 147. e-
nk (z Klinsteina)

184. 205. 244. Fri-

drich (Z Klinšteina a

na Kornhause) 183.

188. 244. VVOldich
146.

Mikowice 270.

Milboch Jan 8. 16. 30.

Milin 40. 56. 130. 153.

207. 243. 246. 253.

2.35. 273. 278. 280.

283. 292. 295.

Milcjowice 50.

Milek 34.

Milewsko 161. wiz: ze

Swamberka.
Milhostice ; wiz: Woj-

kow.sk v.

Milikowic 229.

z Miltic Mikuláš 145.

Minden 119. 120. 127.

Minichwolt, wiz: Wald-
miinchcn.

Minkwitz Kašpar 146.

Mirek Jiík 5.5. 120.

128. 140.

Mikovvský Mikuláš 68.

Sezima (ze Stropíc)

141. Wilém 89.

Miše 20. 69. 71. 72.

74. 77— 85. 94—111.
wiz : z Plawna.

Míšesko 56.

MládekMíkuláš 158.163.

Mladota 284.

Mláky, rybník 158.194.
238.

Mlazowský , Sjlvester

68.

Mnichow 34. 57. 227.

228. 230. 231. 247.

Modíce 151.

z Mohelnice Antonii),

110. wiz: Antonín.

Mohuc 174.

Mokropsy 278. 293.

de Monte AeUto, hrab
182.

de Monte, kardinál 33.

Montferrat 5.

z Montfortu Kateina
212. N. 245.

Morawa 56. 87. 92.117.

118. 155. 171. 172.

189. 201. 230. 253.

262. 269—271. 274.

275. 278. 290.

Morgenthal 287.

Moskwa (Mozkwa)190.
218. 276.

Most 20, 110.

Mostníkowá Anna z

iNIalešowa 189.

Mošaur Jiík (z AVal-

dowa a na Dobejo-
wicích) 18.3. 188.

192. 257. 260. 295.

Mráz Mikuláš 24.

IMuchek Adam 52. 68.

Krištof 54. 120. 146.

166. Wilém (z Bu-
kowa) 167. VV Oldich

68.

Miiner Hans 181.

Miinsterberská knížata

106. 262. Hanuš 118.

Jindich 102. Karel

102. 263.

Miirdoise, doktor 145.

Mutice 183.

Myslik Adam 177. 260.

Myška Jan (na Hrádku)
94.
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Naerac 207. 2G3.

Nadóje, rvbiiik2:n, 2i>.

Nadyma, rybník. 158.

Naliorany 50.

Naliradil, rvbnik 237.

Náchod 117'. 286.

Naipuik (Xeuburk) 35.

116.

Najdckar 205.

IVaižoM' 149.

Naringer Scifi id 114.

Ncapolis 47.

Nebeliowský Ondej 68.

Ncdrtal 240
Nejedlý Tobiáš (z Wy-

soke'3 177. 259. 260.

Nekeš .lan 188.

Nmci. Nmecko 48. 93.

127. 135. 168. 219.

230.Nm 117.

Nepomuk 88. 147.

Nesmn 135.

Nespeky 246. 258. ,295.

Nestajow, wiz : Zelm-
šický.

z Nestajowa Bernart (na

*r Risenburce) 94.

'^ Neuburk (wiz Naipurk).

Ncuslužice 50.

Netolice 52. 195. 199.

212. 233. 234. 237.

255. 256. 258. 202.

264. 272. 283. 285.

289. 304.

Netolický Jan (z Turo-
wa,- TiirnoAva?) 188.

207. 211. 223. 229.

255.

Neteš 243.

Newdk rybník, (potom

nazwán Swt) 184.

197. 200. 204. 207.

Newérný, rybník 240,

u Newstáwal (dm w
Lomnici) 139.

Nezašow 185.

Nideiland 49. 92. 115.

260. 280.

Nisa 207. 286.

Nornberk 49. 91. 131.

Nortliauz 120.

No\>á wes 228.

Nowéhrady (Nowýhrad,
Novum castrum) 16.

40. 53. 54. 116. 118.

119. 130. 131. 135.

143 151. 152. 155.

159. 161. 16". 169—
171. 182. 195. 196.

199. 203. 210. 228.

231. 239. 294. 296.

Nowé msto (w Hrade-
ckém kraji) 287.

Nowé msto Pražské 94.

167. 186. 244.

Nowé msto w Krum-
lowé 16.30.129. 170.

209.

iSovvý dwr 194.

Nusle 293.

Nydraw, wiz; Sweracký.
Nvdrtham Jan 165.

Nykoly 244.

Nvtanaw 116.

O.

Obytccký Petr 68.

Oedlice, wiz: Ojí.

Oliraženicc, wiz: Koc.

Ochauzar 128.

Ojí Boliuslaw (z Oe-
dlic) 148. 183. 188.

201. 260.

Olbram 147.

z Olbramowic Kateina
192.

Olešná 201.

Olešnice 118
Olomauc 55. 56. 116

—

119. 156 201. 203.

214 215. 269. 277.

278. 289. wiz : Stani-

slaw.

Olšina 152.

Ondej fimistr 60.

sw. Ondeje dl 23.

Ondejow, wiz: Jende-
jow.

Opatowice 172. 175. 241.

Oplatil, rybník 250. 263.

Opolská knížata 106.

Orsandorf 202.

Osek 147.

Osowský Smil z Dau-
brawice (a na Tebíi
290.

z Ostrogu lirab 288.

Ostrowský (Ostrožský

kn'že Constantin 187.

223. 229. 287.

Otmachow 287.

Ótteuffen 34.

Ottcnchoim 214.

z Otterstorfu Sixt 177.

200.

P.

Pacen.štorf 201.

Pacow 43. 55. 129. 149.

263. 26 1; wiz: Má-
lo wec. Spánowský.

Padua 264.

Palachai Wolf 23.

Pamatuj , rybník 240.

241.

Papež 33.131.214.258.
260. 269. 276. 281.

286.

Pardubice 117; wiz: z

Peinšteina.

Paíž (Paryž) 49. 254.

Pasadowský 128.

Pasaun, wiz : Šlik.

Pasowarský Jan 38. 147.

Passow 28—32. 47. 50.

58. 91. 93. 127, wiz:
Arnošt ; Wolfgang.

Pa.íísowský biskup 2.

Pasek tesa 129.

Pašice 198. 215.

Pátek 269
Pauluska wdowa 251.

Paur Nicolaus 33.

Pauzar Jan 13. Jindich
147. Wok 118. Pau-
zarowé 130.

Pawlowský 287.

z Peclinowce Lidmila
183. Wácslaw 42.

Pekárek Matiáš 263.

z Pelaw Joachim 145.

Pergar (Perger) .52. .53.

Adam 222. Krištof 88.

Perno 20. 145. 147. 282.

z Pernšteina Jan 253*

264. 269. 27.3. 275.

285. 289. 291. Jaro-
slaw (na Pardubicích)

67. 93. Polixena (Po-
lexína) 270. 272. 273.

292. 301. 302. Wra-
tislaw 4. 49.173.182.
188. 209. 218. 2;3«).

256. 272. z Pernštei-

na páni 4. 215. 253.
Peš 189.

Peterka Wácslaw 151.

Petingarin N. 15. Bar-
bora 125.
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Petík Jiík 215.

Petrkow 201.
i

Petšaclier .Sig;niund (na

Steinpaclui) 29tí.

Pfalc 2U0. 275.

Plaruns ;}5.

Pflug Jiík 14Ó.

Philopon Biskupotrawce
214.

z Pilníiiowa Zilwal (na

A>Iicícli) ItíG.

Pín Utí, U8.
Pí.saowsky rybník 239.

Písené 201.

Písek 2. 17. 5.0. 245.

Pískowice 207.

z Písnice Jindicli 252.

261. 268. wiz Domi-
náek.

Písek Matj 117. 125.

Plaištein 275.

Plana 23. 30.

Planá 54. 17-1. 247.

Planv 48.

Planskv 236.

Plasy 111. 112. 254.

Plastowský ivbník 36.

198. 200. 215. 236.

356.

Plast 153. ,

Plawnice 181. 193. 195.

199. 235. 236. 267.

291.

Plawnikal29.273.296.
z Plaivna páni (hraljata,

knížata
,

purkrabowé
Míšeští 29. 31. 51.

62—69. 72. 74. 78—
87. 93. 94. 96 — 111.

114. Henricli nejstarší

(Henricus bursrravius

IMisnensis) 19.21. 41.

59. 71. 72. 74. 75. 78.

79. 83. 95 — 97. 101.

102. 105. 107. Hen-
rici! starší (hrab z

Harnšteina, z tierowa)

59. 77. 94. 100. 109.

mladší (hrab z Harn-
šteina, z Gerowa 59.

77. 94. 100. 109.

Plawo, wes 183.

Plekkenštein, jezero 169.

Pletnštein 20.

Plo.sek Jan (z Plosko-
wice) 13. 37.

Ploskowice, wiz : Bez-
ský.

Plze 87. 88. 116.

Plzesko, Plzesky kraj

68. 189.

Poátek, rybník 194.

19). 235.

Poepický Henricb 188.

203.

Podbradv 52. Í24. 207.

263. 277.

Podlesice 20.

Podolie 218.

Podscdický , «'iz : ze

^^ íesowic.

z Polden 34.

Polej Matiáš 27.

Polchingerin .Ylarkéta88.

Polná 4G. 53.

Poloek 223.

Polska, Polsko 27. 56.

182. 187— 192.200—
204. 207. 208. 211

216. 218 — 223. 229.

232. 276. 277. 280.

282—284. 286—289.
295. 297. wiz Hed-
wika, Henrich, Sig-

mund.
z Polžio Jií Harant 346

Pomoc, rybník 237.

Pomoc boží, dul 294.

Ponédraž 116.

zPonika Hanuš Jií 145.

Popel Mikuláš 31. Lit-

vín 46.J wiz: z Lob-
kowic.

Poešín 240.

Posidowský 89.

Posse Hanuš 146.

Potšil, rybník 242. 256.

Potm Baltzer 146.

Pozna 287.

z Pragen Jindich 227.

Praha 8. 9. 12. 14. 15.

17 — 26. 31. 3.5. 37.

49. 52. 56. 57. 60.

67. 68. 70. 87

93. 102. 103.

107. 109. 110.

120. 121. 123.

Ii6. 128 — 131.

140 142. 145. 147—
149. 153. 156. 158.

162. 165.

170— 172.

179— 183.

204 — 207.

215—217
232. 233.

244. 246.

251. 253.

92.

105.

116.

125.

135.

167. 168.

175. 177.

186 — 188
209. 212.

224-227.
235. 242.

247. 249
356— 264.

266. 267. 269. 270.

272-275. 278—280.
282—284. 286- 288.

291- 2S8. 302—304.
Pražský arcibiskup 110.

270. wiz Antonín.

Pražsky hrad 27. 44-

45. 51. 54. í}5. 57.

CO. 67. 68. 90. 94.

112. 114. 115. 117.

121. 123, 124. 126.

129. 130 139. 141.

165. 168 169. 171,

177—182 184. 204.

—206. 217. 224.248.
253. 255-257. 259
—261. 266. 270. 273.

275. 278—283. 286.

288. 295. 298—301.
Pražský ko.stel 110

—

112."

Pražský špitál 186.

Pražské uení 60.

Praha, wes u Waršawy
190.

Prachatice 4. 14. 40. 52.

55. 88. 125. 127. 134
— 136. 147. 149. 152.

162. 195. 199, 318
225. 239.

Prachensko, Prachenský
kraj 17. 18. 54. 59.

Prandtliaber Wolf 298.

Prandtner Daniel 225.

Praunberger Pawel 60.

Pražma 128.

Pcdenice Tristram 68.

Pedhradí 193.

z Prefatu Blažej 27. Lu-
káš 27.

Pech Wilém 87.

Pclajka 287.

Prešpurk 2. 3. 59. 154.

155. 169. 189. 251.

Píbram 233.

Pídolí 36. 203.

Pinda; wiz ze Swam-
berka

Prokeš tesa 175. 183.

svv. Prokopa klášter 135.

Promnic 286.

Prostéjow 201.

z Prostiboe Woldich
(na Lochowicích) 43.

Proškowskv 90.

Prošowský Jan 10.

Prošowice, wiz Zclcndar.

Protiwec, wi : Wojí.
Pruk 34.
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Pruncrabor Mates 36.

rruskowskýlN. 170.287

Pruský kníže 126. Prusy
170.

u Pták, rybník 343.

z Pucheiniu (Puchamu)
paní N. z Rap.su 2.

Mikuláš U6. Wít Al-
brecht 4.

z Ple Bosse 146. Finke
145.

Pulkawa 273.

z Pulweitzu Hanuš 145.

Purkliauszeu 34.

Pušndorf 118.

Puteus Antonius, archi-

episeopus Barcnsis
289.

z Puttelitz Wolf 146.

R.

Rabí 135. 140 153.

Rabštein iH.

Radice 228.

Radiwil 276. 288.

z Radkowic Dorota (Sic

pikowá , manželka
Krina) 278.

Radlice 207.

Radciiostice 50.

Radostice 216.

Raiclienštein 207. 250.

252. 265. 286. 287.

Rajow 261.

Rakausy 2. 3. 12. 14.

48. 113. 161. 172.

253 236.

Rakauskv dm 191. 208
212 213. 219 221.

230. 280. 297.

Rankow 135.

Raps; wiz: z Pucheimu.

z ásné Ludwík Karel

184.

Raštat 282.

Rafibonce 37. 271.294.

Ratkowec 266.

Raudnice 52. 187. 223.

228. 233. 234. 244}.

251. 257. 259. 269.

270. 375. 278. 383.

292. 304.

z Raugwic Krištof 145.

z Rauche Wolf 145.

z Raupovva Krištof293.

Rawský wojnoda 386.

W. Bežan.

Rcdcr Šcbcstían z Re-
deru 191.

Rcgcnšpurk; wiz: Rcz-
110.

eho XIII papež 260.

Reinšperger Nmec (z

Krásné Komory) 68.

Reiss Henrich z Plawna
188. 192.

z Remburka Sofia 23.

z Rcnntorfu Jcticli 146.

Renšperger Ferdinand

. 188.

epický Adam 37. 45.

Rešowský Mikuláš 188.

Reul Joachim 145.

Rcusperger Nicolaus

. 225.

Rczno (Reeenšpurk) 34.

35. 93. 112. 116. 119.

224.

Rheingraf 145.

Rhodano .lakub 260.

íany 257 ; wiz Rawka.
z ían Anna 150. He-

ralt .58. Jan starší 62.

67. 87. 93. 128. Jan

mladší (na Kosowé-
hoc na VVšeradícícli)

67. 93. Linhart 58.

Mikuláš 188.

Ridr Urban 145.

ím 31. 93. 214.

ímané 252.

ímská wíra j wiz Ka-
tolíci.

Rinarec 135.

Risenburk; ^wiz: z Ne-
slajowa, Šwihowský;
Zehušicky.

íše 166. 172.174, 175.

186 212. 213
Robmiiap Jiíik (ze Su-

ché) 54. 60. 126. Petr

08. Wales 68. Sig-
mund 37.

Roowice 234.

Rodowský Bawor 225.

z Roscndorfa Alžbta
22. 227. Anna (man-
želka Jošta z Rosen-

bcrka, paní mátij 2.

8. 12. 14—16. 22.23.

25. 37. 47. 48. 55. 88.

92. 113 114. 116.

120. 125. 128. 132—
134. 136. 200. Jan

Wilém 227. Jindich

Ernreich 4. Potentiana

23. 88. z Rogendorfa
pán 31. 116.

Roli Ori-ícnos (z WI-
kanowa) 160. 162,

Rohy 116.

Rochcc Hock 166.

Roling Walcnfin 294.

Ronowj wiz Kínccký,
Ron šperk , wiz: ze

Švvamberka.
Ror Jan 120.Joachiml45.
Rosenbcrk, msto a zá-
mek 40. .->0. 114. 132.

135 142. 153. 168.

171. 200. 240.

z Rosenberka Alžbta,
(manželka Henri-

cha staršího ze

Swanibeika na
Zwíkowj 2. 3.

58. 60. 222.

„ Anna (manželka Jo-
achima z Hrad-
ce) 1. 3. 9. 11.

29. 40. 41. 201.

231. 247. 248.

„ Bohunka (jinak

V^cndelina) 3.

„ Ewa manželka !^li-

kuláše hrabte
ze Serinu; potom
Pawla hrabte z

Gasoidu) 5. 113.

120. 125. 150.

156. 1tí 1. 169.

170. 179. 224.

232. 250. 268.

385. 289. 296.

Ferdinand Wok 2.

Jan Pokojný 15.

Jindich 23.

Jošt 1. 2. 7 — 9.

15. 27.

Oldich 3.

Petr starší 6. 113.

Petr Kuliiawý 1. 6.

9. 10. 26 — 28.

39 43. 53. 71.

97. 99. 103 105.

Petr Wok 3—5.31,
4G. .'íO. 71. 93.

95. 113. 130.

123. 125. 128.

129. 136. 140.

145. 147. 151.

156. 157. 161.

179. 181. 183.

186. 201 --203.
205. 306. 314.

22
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216. 217. 219.

222. 221. 230.

231. 233. 244.

245. 248. 249.

261. 264. 289.

290. 292. 298.

301—304.
z Rospiiberka páni 2.

Roseiiberskv dm na
liradé Pražském 26.

27.123.124.126.141.
163. 272. 283. 288
299. 304.

Rosenberský rvbník 257,

258. 269.

Rosenštinsl 152.

Rosental (Roštal) 177.

von RoKsa, >iartin 49.

Rottenburk 215.

Rottmbpi-k. luištof 177.

Rovensis , \\ ence.«ilaus

133.

Rowny 228.

Roznliani 207.

Roztoky 292. 293. wiz

Mian.
Rozwadowsky Wolf 165.

Rožálowice 207.

Rožmitál 23.

7 Rožmitúla Lew. 103
Rudolf II 181. 189.215.

216. 221. 223. 224.

226. 228. 229. 231.

249. 261. 274. 278.

281. 282. 295. 303.

RiidolfoAvo msto 181.

Riimf 270. 271.

Rus 219.

Rus Simeon, Polák 227.

Rt (Ruth) 171. 263.

273.

Ruthart Mikuláš z Ma-
le-šowa 143. 157. 159.

160. 163. 167—169.
175. 176. 189. 204.

Ruzy 244.

Rybnany a\ iz : Kába.

Rvcknow 55.

S.

Sádck , wiz z Wald-
šteina.

Sádlno, wiz : VVr.š.

Sádlo , Jarohnw (

z

Wražného a na Li-

deowicich) 54. 60.

AVilém 55. 146.

Salawa Jan (z Lipy a

na 3Ialešow) 94.

Sak-purk31. 37. 45. 58.

92. 2j0.

Salden Ly ,
'

i .6.

ze Salmu l.^^ibt.ika 47
Ludwik ol. Mikuláš
31. wiz Wolfffang.

Salomena kauzelnice

225.

Samice 158.

Sandomr, 189.

Sasy 13. 25. 131. 146.

212. 274. wiz Auffust,

Franc, Hanuš Frid-
rich. Kristián^ Mauric,

Saska knžna Kateina
56. Sofia 12.3.

Sausedstý, rybnik 129.

Savoyské kníže 280.

ze Saxendorfu Fridrich

277.

Sázawa. eka 274.

Schanndermark 146.

Schatzel Benedikt 29.

Schener 34.

Schottowé WC Wídni .34.

Scribonius. Jindich pro-

bošt Pražský 29. 31.

110. 112.

Secijinewskv C^) Jakub
276.

Sedlany 234. 251.

Sedlec "37. 159. 199.

200^ 238. 263} wiz:
ze Šternberka.

Sedlice 60.

Sedmihradsko 276, wiz:

Bátory.

Sc2.et 156. 165.

Selsko 117.

ze Serina hrabe Miku-
láš 5. 1.56. 157. 170.

232. Jan (Janaušek)

syn jeiio 170. 179.

268. 296. 301.

Setchowice 50.

Sewerin 244.

Sibina 293.

Sicendorf 116.

Siarmund August, král

polský 145^ 190.

Sismund knize šwedské
wolený král polský
277.

Silber Krištof 166.

Silberbcrk 250.

Silberfcrcha 23.

Silec 286.

Sinatenskv (?) starosta

276.

Sittich, Beneš 50.

Skalice 207.

Skuhrowský Krištof 94.

Skutek rybník 342.

Slaný 120.

Slatani Henrich 188.

Slatinskv Jetich 50.

186. 216. 225. 247.

268. 269.

Slawata Adam 255. 263.

270.

Slawe 244.

Slawonice 253. 273.
Slawoticc 287.

Slepikowá, wiz: z Rad-
kowic.

Slezsko 85. 117. 118.

155. 172. 174. 189.

190. 201. 203. 226.

249. 250. 279. 286.

Slowany. klášter w Pra-
ze 186.

Sluckv kníže 190.

Sluzský Sig:mund 293.

Služebný, rybník 153.

Smecno, wiz : z Martinic.

Smichow 27.

Smiice 117.

ze Smiic Albrecht 68.

Jan .starý 92. Jaro-
slaw (na Kostelci a

Škworci 88. 90. 91.

93. 183. 260. 2G9. 286.

290. Smiickv 270.

271. 300
Smržow 250.

Sobek Petr 276.

Sobnow 216
Sobiš 200.

Sobéslawl2. 13. 19.25.

56.68. 110. 121 13.5.

136. 140. 142. 147.

149. 153. 162 108.

207. 212. 261. 232.

246. 253. 257. 2.Í8.

261. 289. 292. 295.

Sol iman 222.

Son erk 23.

u Sosny stíbrné 23.

Spinula. Octavianus 295.

Spolský, rybník 200.

u 14 Spomocnikw, dl
23.

Sponheim, wiz Baden.

Srbe, wiz Stampach.

Sr.bickv Krištof (ze Za-

lezl) 168. 185. 186.
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Stadnický Stanislaw

276,
Stanislaw, biskup Olo-

mucký 270. 271,275.

Stanowice lb«7.

Staré msto Pražské 27.

94. 293.

Starinsky 287.

Starý dwr, vviz : Kwit-
kw.

Stauf 35
Stawišt, rybník 212.

Stier Bastian 153.

Stolinskv Mclicliar (/

Kopisí) 30. 32. 3(5.

53. 60. 117.135.140.

141. 150.

Stradonice, wiz Kekiile.

Straiiow, w Praze 300
—302.

Straciiotinský Jiík 120.

141.

Strakonice 55. 147., wiz:

Berka, Wo.ji.
Stranjowice 50.

Stranow, wiz : Berka.

Strašin , wiz : Labaun-
ský,

Strauhing 35.

Stráž 151. 242. 258.

260. 262. 296.

Strážská Apolena (_ z

Hodkowa) 151. Wác-
slaw 188.

Stela 55. 125. 133.

Stelíce 201. 203.

Stiniilow 203,

Stítež 182.

Stroch, wiz : Hofinann.

Stropice, wiz Mikow-
ský.

Stropnice 159. 161.240.

(Dlauliá) 118.

Stubenberger 31.

Studnika Jan 298.

Stuternham Krištof 146.

Stheszyczan (?) 216.

Sudek Adam (z Dlaulié)

8. 15. 17. 23. 41.59.

117. Jan 188. Jin-

dich (z Dlauhé) 23.

117. 128. 135.

Sudlice Wácslaw 130

Suda na Zdechowicích

68.

Suchá, wiz Robrahap.

Suchdol 136. 241. 293.

Sulewice, wiz: Raplé.

Šunek, wiz: Ungnad. '

Sušice 4. 135.

Swacluiw dwr (Swa-
chowskv) 131. 170.

193. 199. 239.

Swatkowský 262.

Sweracky Jiík z Ny-
draw 181.

Svveraz 269.

Swét, rybník 240. 242.

256. wiz Newdk.
Swctlá, wiz Trcka.

Swídnické knížetstwi

118. 220.

Swijanv 207.

Swinv"Trhowy 31. 49.

116. 181.

Swinenská brána w
Krumlow 129.

Swinenské pedmstí
183.

Šaler, Toman (Tomáš)
123.

Salmanowic 241.

Šamburská hrabata 11.

Šebesta 244.

.Šeinoch Fabián 68. Se-

bestian (Šenoch) 68.

89.

z Šelnberka Jan 67. Jo-

achim 146. Petr 56.

Sísmund 56.

Šemberk Henrich 188.

z Senberku Hanuš WoU
145. Haublt 145. Jin-

^ dich 145. Wolf 145.

Senický JMíkuláš 219.

z Sermpurku hrab Ja-

^ kub lU.
Šewctín 266.

Sícendorf 3.

Silhánek, wiz : z We-
wei 234.

z Širštatu Fridrich 145.

!Sitice 234.

Skol Alexander fz Griin-

perku) 52. 53, 114

^ 120. 147. 168.

Skworec, wiz Smiický
Šlechta Jan 269.

z Slejbor Bohuslaw 68

z Šleinic Henrich 145

wiz Hobelt.

K Šiícben Eustachius 146

Šlif 146. 148.

Šlik 19, 27. 300. Al-

brecht 23. Jan 67.

Jeroným (z Holejc,

hrab z Passaunu a

Lokte) 6. 16. 28. 30.

36. 38. 39. 43. Jo-

achim (na Swamberce)

4. 23. 68. 88. 89. 93.

146. Lorenc 67. Se-

bastian 68. 89. Wolf
68. Šlíkowá Joachi-

mowá 90. Lorencowá
90.

Šlokaber 13.

Šlowský Jan 68. 94.

Slubnice 152.

Sneidršlag 152.

z Šolnburka Jiík 145.

Šonfeld Kašpar 146.

Šorš Sebestian 260.

Španberk, wiz Jankow-
ský.

Španly 48. 181. 182.

wiz Filipp.

Španheim 229. wiz Fi-

Spanowský (na Zelci)

16. 34. 43. 52. 287.

Erich 263. Jan (z Li-

sowa a na Pacow)
120. 128. 133. 140.

3lichal tz Lisowa, na

Pacow aWožici)53.
58. 68. 113.120. 227.

253. 262. 263. 266.

274. Oldich (na Zel-

ij 9. 37.

íSpeyr 174. 178. 180.

Spiccnberk 152.

Spílberk 34.

Šprincenštein 224. 232.

ze Sprincenšteina Al-

^ brecht 260.

Sprincl 91.

Špulí Wácslaw (z Ji-

ter ) 26. Spulíowá

^ iMariana 248.

Šrámek, Jiík 244,

Šreibersdorf Mikuláš

285. 297.

ze Štahrenberka Era-
zim 113.

ze Štainachu Anua 114.

Pawel 114. .Sebestian

Stainpach, wiz Petša-

cher.

Staller Adam 149.

Štalpach 34.

Štampach 88. 89. 91.

22«
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Matláš (na Kornhaaze
a Srti) 290.

ze Starkenberka Bo-
hunka 1.

Štein 287.

Stkeíi 52. wiz : Kawka.
z Stékre Jan Wolbram

v 5*
Š(L-panow 148.

Šternberk, morawský
117.

ze Šternberka , Adam
(na Zelené hoe, na
Sedlci) 54. 56. 58. 67.

92. 93 118. 136.137.
232. 280. Alžbta 141.

Anna (Holická) 36.

Bohunka 58. 280. Fer-
dinand 263. Jan (Ho-
lický) 36. 141. 280.

Ladislaw (Ladslaw^
Lacek) 130. 141. 179
Oldíicli (Holický, na

• Leštnt- 6. 16. 19. 20.

23. 28 36. 39. 40.

46. 48. 50. 54. 56
Ondej 246. Ottagar

50. 1'auel 246. Wác-
slaw (Holický, na e-
ském Šternberk) 34.

50. 217. Wilém 58.

141. Zdenk 141. ze

Šternberka páni 282

^ 300. Zelenohorští 346.

Stcrnberser 57.

Šttínský dwúr 239.

Števr 8." 15. 22. 33. 34.

^ 36. 50 88.

Štinselhaniraer 128.152.
Štiín 291.
Štítný Wácslaw 9.

ze Stolbcika hrab 146.

Štole Hlathe-s 188.

Štolzpek 264.

Štrallar Adam (z Wo-
^ sule) 167. 1()9.

Štrasburk 298.

Štraínthol 2.'i3.

Štrein 286. 288.

Štrkow 30.

Šíronier doktor 245.

ze Stubciibcrka Wol

Šturm, Wácslaw 268.

Štybic, Hlikuláš 120.

Surat 125.

Šurer INlartin 2í)9.

Šwaniberk 25. wiz ÍSlik.

zu Šwambcika Adam

(na Pind) 64. 94.

146. 218. Bartolomj
4. 58. Ewa291. Hen-
rich, Jindich (naZwí-
kow) 2. 4. 57. 60.

67. 87. 88. 92. 113.

120. 136. Jan (na Ali-

lewském kláštee, na
Boru 57. 68. 87. 90.

94. Jan Jií 304. Jií
291. Joachim 68. Kri

štof 222. 252. Petr

(naRonšperce) 66. 68
Šwamberkowá Henri-

chowá 147. Šwam-
^ berkowé 116. 268.

Šwamberkowský dm
na hrad Pražském

. 204.

Swandrle 151.

Šwedy 277.

Swejnoch 55.

Šwihow, wiz ; Kawka.
ze Šwihowa Anna 113.

Betislaw (na Horaž-
owicích) 2. 53. 66.

67. 93. Ferdinand 255.

Puta 113. Wácslaw
(z Risenberka) 2. 58.

^ 67. 90. 233. 246.

fSworcemburk 25.

Šwortzpach 171. 185.

196. 200. 235. 236.

T.

Tábor (hradiét hnrv
Tábor) 22. 24. 30.

59. 122. 12.3. 132.

135. 205-207. 233.

257. 266. 283. 294.

Tachow , wiz : z Lob-
kowic.

Tachowská, Kateiina

281.

z Talmberka pán 233.

Tarlo, Jan 219.

Tarnowice 287.

Tatai 190. 191. 218
219.

Tauškanec. rybník 242.

Tesendorf 91.

Teíell7.253.275. 287.

na Tenin Ondej hra-

b 219.

TLMiislcr Oldich 127.

Tepiá 20.

Teplice 147. 215. 270.

282. wiz : z Lobko-
wic, z AVesowic.

Tšínská knížata 106.

Tšle 123.

Tetaur 58.

Teufel André 91.

z Teufenbachu Kristof

220.

Thíirn 128.

Tikotin 190.

Tista 186.

Tisy, rybník 60.

Toník232. wiz: zLob-
kowic.

Tode 244.

Tolosan 287.

Tomáš futrmistr 189.

sw. Tomáše w Praze
300. 301.

Tonrowé 244.

Torbart Jiík 188.

Trautenbei'g;crWolf225,
Trautson, Paul Sixt257.

292. 301.

Trka 27. 58. 264 Bu-
rian (z Lípy naSw-
tlé nad Sázawau) 53.

68. 274. Rudolf 280.

Wilém na Wclíši) 68.

92. 94.

Tebánek 234.

Tebanice 234.

Tebeó Welký 243.
Tebí 117. 275. 291.

avíz : Osowský.
Tebomyslice, wiz : Dub-

ský.

Tebo 8. 19, 31. 37.

40. 46.50—54.56.57.
59. 60. 113. 116.122,
123. 126. 129. 130.

135. 136.

148—151.
162—165.
174—176.
187—189.
200. 201.

207. .Í08.

224. 225.

240. 241.

246
254

139—144.
156. 159.

167— 171.

1«1—184.

197. 198.

203-205.
214—216.
231—233.
243. 245.

248. 249. 252—
256—264. 267

—270. 273. 275. 278.

280—284. 286. . 289.

291. 292. 295. 303.

304.

Tcbonín 171,

Trident 33.
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Trisolilinius Nicodemus
272.

Títc, wiz : Malowec.
Tnteže 5(».

Trojany lí)7. 200.

z Trojan Petr Iwan 128.

134. UO. US. 186.

sw. Trojice l.">2.

Trnauka nad Uvjí 187.

Trunkelius Kristián 1G6.

Tucap Hynek 13. 52.

Tuclioraz, wiz: Humpo-
lec.

13. 29. 40"

115. 117.

139.

, 185.

218.

lt)5.

190.

219.

52
120
167
191.

222.

Turci

113.

121.

174.

215.

277.

v. Turn, Franc 90
Tuinow 207. wiz Neto-

lický.

Turnowsky Petr 188.

Turow 'y) wiz: Neto-

lický.

Twoí-iio 170.

Tým Wácslaw 27.

Týn; wiz: tabelický.

Týn Horšiiw (Hoi-.šow-

ský) 4. 5. 116. 120
128. 132. 291. wiz

z Lobkowic.
Týn nad Wltawau 283
Tvnee 4.

TVrol 184. 207.

Tvršenreit 20.

Tvrus 223.

U.

109. 133.

249. 252. 300. 302.

Ursinus kardinál 214
Laelius 275.

V.

Veltem Acliacias 145.

\ ivarius Jacobus 261.

z Vollelina Jan Bernard

140.

Aoltfatr, dl 23.

Vycliperger Leonliart

(z Erbacliu) 225.

Wacel ik , WacrlikWác
slaw 202. 248.

Wácslaw paustewník

141.

na ^^ ácslawu, dl 152.

sw. Wácslawa kaple na

hrade Pražském 218.

Waiskratzen 286.

Uaiszperger Lorentz

260.

Wakker, doktor 287.

Walachie 191. 219.

Walaluga 191.

Walatka Tobiáš ( z

Klence) 175. 179.

168. 208.'\Valtzcr, Gebhart 113.

\Valv 184.

Wamberský 128. 150.

Hvnek 68. Jan 141.

14:3. Muchck 118.

VVoldí-icli 68.

Wanura 243. 246.

^^ anék pisa 151.

VVarsalona 44.

\Varšawal89. 191. 192.

201-203. 211. 216.

218. 219. 277.

Wartenberka Jan (z

Kosti) 103. 105. 106.

188. Mandalena (na

Hrádku nad Sázawau
a morawském Krum-
low) 290. Zdenk
266. Zdislaw (Zwí-
etický) 67. z W.
panna 150.

Wary 133.

Wasen 34.

Wasserburk 34.

Wdowec. rvbník 143.

144. 151." 160. 162.

\Veee, Jíra 159.

Wédoniice 228.

z Wcitmile Jan 68. Še-
bestian 14.

AVeitrfeld 273.

Wejd; wiz Behr.

z Wejslawic Janeš Al-

brecht 192.

Welení 244.

Waldek, wiz: z Koma- (z Weleslawina ) Da-
rowa. niel Adam 299.

Waldmnchen (Minich- VVelešín 131. 152. 170.

wolt, Woltminichen)] 171. 240. 254.

Uhrv 12. 14. 24. 46.

98. 115. 120. 153.

154. 16.5. 172. 178.

180. 187. 189. 190.

216. 221. 254.

Úlehle 50.

Ulm 125.

Uniuad Ondej Qze Su-
neku, na Hluboké) 2.

4. 50. 57. 58. 89. 91.

i;}9.

Uíendow fUradow, Au-
íandow , Auadow )
inO. 2(K)—202.

Ursin Jiík Qz Wlado-
ej 42. Pawcl Jor-

dán 264
Ursini 87. 106. 108.

116
\Valdow; wiz: Mošaur.

z \Vald.šteina páni 4.

90. 300. Fridrich 67.

Hašek (?) 67. 188.

25.3. Hynek 262. 277.

290. Jan (na Hrádku
nad Sázawau 62. 66.

67. 93. 167. 188. 191.

204. 218. Jindich.

Henrich (na Dobro-
wici^ na Šádku) 67.

94. 120. 123. 124
146. 2.59. 290. Jií

(na Hostinném) 94.

Kateina 290, Wác-
slaw 67. Wojtch na

Libštein) 94.

\A alowská, >Iarušell3.

Walowský 203.

Weliš; wiz: Trka.
Welwary 19. 292.

VVencelík Wácslaw 177.

260.

Werner Balcer 145.

Wrný, rvbník 250.

Wesce 207. 228.

Weselí 24. 56. 92. 121.

142. 148. 241. 255.

271. 278. 280. 295.

z Weselicc Marta 284.

Weselý 171.

Wesn, Jiík 145.

Wetlá 228.

Weynmar 174.

z Wewcí .'Matj, jinak

Šilhánek 234. 264.

Wchynskv 188.273.287.

Jan 169. 26.3. 267

271. 272, 278. 280'
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Kateina 267. Rad-
s/aw 188.

Wchyiiskélio dm w
Praze 267.

Wídcíi G. 22. 28. 30.

33 — 35. 38. 46. 47.

49. 55. 59. 78. 87
92. 111. 113. 115
116. 121. 125. 129
130. 136. 140. 154
162. 171. 173. 174.

187. 201. 203—205.
208. 213. 214. 218—
220. 222. 223. 227.

231. 235. 249. 251—
253. 259. 273. 275.

277.

Widinan Carolus 225.

Widow 132. 1.93.

\A ilém, kníže baworské
227. 230. 247.

Wilémowa hora 162.

169. 295.

Wilky 190.

Wilterpolt 152.

Windewasser 128.

z Windischgratzen Eras-
mus 113.

Windthagen 227.

z Winore Anna 289. wiz
erný.

Winterberk 4. 37. 41.

125. 127. 128. 134—
1.36. 140. 149. 157.

167. 171.

Wintcrberský Tomáš
171. 259.

z AVinterfeldu Bernhard
145.

Wisla, eka 189 — 191.

Wistonice 201.

Wiškon- 117. 201. 203.

Wišn, Wišný 235. 237.

Wíia'starý68. Zdenk68.
sw. \A"íta \v Praze 256.

\^'itanowský Arnošt 68.

294.

Witoraz 22.

Wittenberk 27. 59.

z Wittesdorfu Sigmund
146.

Wittich Mikoláš 48.

Wladislaw král 63. 09.

70. 75. 80—84. 95.

97 — 100. 103 — 108.

>\ lado, wiz: Ursin.

VVlach Julius 89.

U lacliowé.Wlarhy(Ita-

liani) 26. 29, 44. 45

47. 49. 90. 140. 143.

153. 160. 168. 171.

172. 181. 186. 232.

233. 267. 268. 289.

298.

Wl! pole 127.

VVIice, avíz: z Pilní-

kowa.
Wlhiawy 92.5WÍZ: Ma-

lowec.

Wlkanow; wiz: Roh.
Wlkowice 148.
^'\ Itawa 23.

Wltawa, eka 25. 132.

Wodéradský, Jiík 247.

VVodanv 2. 15. 52.

Wodochódv 228.

Wojí 15.26. 52. Frid-
rich (z Stradonic) 68,

Jindich (z Protiwce)
8. 41. 167.

Wojkowský Wilém (z

Milliostic a na Jemni
šti) 39. 68.

Wojnín, wiz: Cbotek.
Wola 191.

Wolary 14. 23.

Woldich, mistr 205.

Wolf 189.

Wolfgang biskup Pas-
sowský , hrab ze

Salmu 28. 29. 33. 41.

58. 71. 92. 95.

Wolfštán 127.

z W^olkenšteina Jan 1.

Woly 37.

AVonoklasy 293.

Worlow^ wiz: Helm.
Wosal , wiz :^ Ebnar
Wosule, wiz: Štrallar.

Wotice 261.

W^ožice 174. wiz: Spa-
nowskv.

Wrabín Wcliký 264.

p. Wrabský 94.

Wrané, wiz: Chotek.

Wranín 184. 242.

Wratislaw 116 — 119.

156. 16.3. 168. 174.

226. 286.

Wražni', wiz : Sádlo.

Wrow 244.

z l^esowic Bcrnart 53.

Jan(Podsedický)188.
Wácslaw 225. 226.

Wolf Qnn Daubraw-
ské hoe a na Tcpli-

ci) 43. 53. 94. 167.

175., wiz: Dlažimský.

Wrchotický 128. 148.

Burian 188. Ctibor 9~
11. -Mikuláš 120.

Wrš^ Beneš (ze Sádlna)
68.

na Wšech Swatých, dl
152.

Wšechlapy 50.

Wšeradice, wiz: z í-
an.

Wšestudv 228.

Wulfstorf Bolzl 146.

Kuntz 146.

na Wli Boží 152.

Wrtenberk 88.

Wyhlawy 196.

Wysoká, wiz: Nejedlý.

Wyšebrod, W'yšší brod

(Altovaduni) 2. 3. 25.

26. 31. 40. 48. 112.

13.3. 147. 150. 151.

186. 255. 258. 261.

264. 266. 281. 283.
289. 302.

Wyšeliradský Wácslaw
166

Wyšetín 228.

Wyšín, Anna 155.

Z.

Zabelitz^ Jošt 146. Ka-
špar 146.

Záblatí 14. 23.127.152.
2.39. 241. 263.

Záhoí Nmecké 182.

Zahoice 169.

Záhorka Adam 148. 188.

222. 234.

ze Zahrádky Burian Lit-

wín 59.

Zajíc 90. Krištof 89.

A^ácslaw (z Hascn-
burka a z Kosti) 93.

166.

Zákopy; wiz: Berka.

Zálczlv, wiz; Srbický.

Zaline 148.

Záluží 228. 244.

Zálužský Petr 68.

Zamojský 287.

ZáruboM"é 255.

Zawicliost 189.

Zawšwitz 145.

Zbirohy wiz; z Lobko-
wic. ** «

Zboro\v§ký, Jan 276.

Petr 221.
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Zbraslaw 255.

Zhraslawice, wiz: Ma-
lowcc.

Zdechowicc, wiz: Suda.

Zejdlic, wiz; Zcjdlic.

Zele 1(>. 37 51. 1G8.

míz : Španowsky.
Zelená hora 4. 54. 55.

110.233.. wiz: !Stcrn-

berk.

Zelendar Jan (z Pro-
šowic) 285.

Zeman Jakub 244.

Zenensak; wiz Czunsak.
Zielsen Adam z Golt-

peiku 294.

u Zlatého Jelena 1.52.

Zmrzlík. Zdenk 56. ()7.

Znojmo 166. 243. 277.

Zubice 240. 244.

Zuíkow 2—4. 120. 148
206. 222. 241. wiz:
ze Šwambeika.

Zwikowec, wiz: Bczský
Zwíi'etice, wiz: z War-

tcnbcrka.

Z.

Zabka 21.

Zabowrcskv 130.

Zá, rvbník 195. 199.
240.

'

Zaniow 2Í9.

Žatecky, Jan G8.

Zárskv. Jan 177. Pa-

wel (z Kosmaowa)
,

177.

Zchusice 267.

Zchu.šicky Bcrnliart (z

\estajowa, na Riscn-
burcc} 115.

Zejdlic , Hartwík 255.

277.

Želet awa 203.

z Zerotína páni 128.

129. Karel G6. 68. 92.

Zi, míz: Beraunský.
ZidoM-icc 228. 243.

ZiroMnice 12. 17. 25.

36. 38. 43. wiz: z

Gutenšteina.

Zitnv 234.

Žluice 20.
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