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zoru a oPatŤnosti, jsou od v_o;9ka císa ského p ikvačeni
[nenadále p ekvapeni]
Pt"!Ý- šlachtorduňkem, zvláště od kyrys".$, _u.hned;ť* ,tr.ru" ir.i[a iáÉ1"1
st electvo) (1enž strážínáležitou op.at él-a nebyla)jest odňatu, i"t vojskb čes_
ké rY.chle rozraženo. Uh i dali se át.li.r, obyťeje ňejprve
"
to vidouce
Če_s\érejtarstvo, tolikéžučinili; jízda*o.*uŠkápozastavivše
" "iita"i;
se a nemoha sami
odolati, vzavše škodu, coufli a táke na outěk se ádi;_pěchota opušie"a ut.pJi",
jtkg
na masné krá.my
!V.
9ye{ena byla. A lak to vojáŘo císarsképoi. u vítěŽstvi
obdržalo, jež sobě vojsko českéza _jisto pokládalo.
V té bitvě zahynui jest také_Jet jch
_sitnY z olivetu, mlad; člověk.

,_,Hl.d e?k 9o téporážce král Fridrichpaňtinus jako omámeny s manželkou,
dětmi a P i něm někte í, jenž se ho p iďrželi, pobiavše s sebou, což mohli, d;li se také z Prahy,na utíkání, preč sé davše z Řrálovstvi českeňo,
."Órrti,
se.salvírovali [zachránili],.na ňeopatrnost a nesprávu oficírri ,Ó;á"rfu.ň;;
";ut
i_
se jest tu hanba, lehÉost,p.osměch Čechrim u pát.uáá"" Št"rou la
9t"Jl
\,ijÍl.
chvála Česká, následující pak zhouba a}alost p eveliká! Nebo pražanévšechií
+ě:t PraŽs\fch,hr.,d po té poráxce lid teniojensk; císa skl do měst prui
sk; ch. beze vŠehoodpóru .rp^ustivše, se k rucá císa i Ferdinándovi pod'd"li,
p.r sk; také opangyal; hd pak tendo
,aJrrad
Tšrt p."zrŘy.h p*JiJ":r áar.;irÓbě,v ! chž městech piax,sk; ch prorroro,rali podle,Áit.
,rre, Úoir"istui a loupeže
nabejvajíce-. Dále pďi< na cisa sk;.i poznavše, že žádného už
;t;.fi.h
ngm.ajÍ, dali se r9T
"dp;;
po vŠí-české
zemív loupení, pluďdrování,
braní,
i.tam
vŠecknY kouty vyhledávajícé.i.nebohé lidi jímají..,Élu,o i"tiňÓ"á"rm, i jinaŘ
je
,9hn9ry, Pro vyjevgnj ď vyhledání peněá skryqlch, rn,lri.., i.apili i ,r.111..ovaii, takže hrozno a žalostivo bylo o t9m ,orpiaieti etc. A taŘ
ilĚy-

lo_nežli: ach, ouvé a běda, dejaberme! Ani Étolitrq7* ri"rrtéiá"náboženství
"id;i"erro
odPuŠtěno aPromilut9 nebylo;jen dej všechno ,uÉsobě, jaŘ chceš 1. Mnozí,
i s dětmi do les utíkajíce,tám rirreli, ětc. Takhle"pán B h irá č*r,y aop".ňii

je trestati ráčil, a to bez pochybnosti pro h íchy jich, pejchu, marnost, negvolnosj, nesPravedlnost etc.; nebo zristávaje p edťímv ..r-arrrortech a rozkosech svéta tohoto, nesmírnou nádhernost v šatstvu bohatém, kroji, mustry
rozličn;imi potvornymi, starlim Čechťrm,p edkrim sqim, ,r.po.rěá ďm ,mi, pí
*"]i a.Provozovali v slavném hodování a pangetovánÍ, s souáení- .rr,ia ÓÉÉ
dÍ,,jenŽ:.eP.áYl a spravedlnosti dovolati ,rtrrr ho,rce, ripěli, k Boh; na pomstu
volali a žalovali etc.
Y:. " brzo potom: po poddání se Pražanri jiná města česká se také císa i
po.dávajíée,[id vojens
|:ť_',":l9ovi
í.qrqŤr\Y do měst pouštěti, prilimati, vychováVatl
na velikou svou škodu a dalšízáhubu museli á p itom Ž peněz šacÓváni bYli.
]ábor město toliko odep elo, a p ijavše do měsťa ,".I"ritovníky, se
a

zavieli, k bránění se hotovíce.
v těch takoq ch v království Českémbídách, žalostech a zármutcích císa e
Ferdinanda vojenskl generál, N. Bukvoj Bonaventura, s nětco toho lidem vojensk m,"pod, s,p|lv9u jeho zristávajícím, dal se, vytáhšc z il;ň, k
Moravě
a Rakousum, kdeŽ je"Ště,nespokojenépozdvlžení zrisťávalo. páni čechové j*
už
ko v
u
p.orr.""J. ,"J predsevzetí,
.[Pasti], z,99!ayati u p.o*rdrovavše
'j
"
amen íkati a na dalšíJeho Milosti císa ské naíízeÁís
strachem očekávati mu)

seli. Jakož hned brzo odJeho Milosti císa ské Karel knížez Lichtenst..;.r" al
království Českéhok spravování aíízeník ruce Jeho Milosti císa skď fthož
království vypraven a nalízen jest, do dalšív tom Jeho Milosti císa ské vťrle
a toho opat ení.

Spívej žalmov mi melodiemi:
Ó ušemoh cí, uěčn Pane Bože, smiluj se nad ndmi,
po tuém spraueďliuém nds potrestdní!
pro syna tuého milého, pána Jezu krista,
sl<rz nějž jest h tobě cesta praud a jistd,
neustupujž s ndmi u.soud, ó Pane,
nebo p ed tebou žddn práu nez stane;
toběť se poko íme a poníženěpodddudme,
k milosrdenstuí tuému se utíkdme.
Voláme k tobě ue jménu syna tuého milého:
neopouštějž nás, stddce tuého souženého!
O račižto zbou ení suětsí<é spokojiti
nds na milost p ijíti a u sué ochraně míti,

abychom u pokoji tebe mohli ctíti a chudliti.
Synu boží,uyl<upiteli náš, rač se p imluuiti
a sebe a u li tuou suatou ddti poznduati,
amen, Amen, amen, rač se smilouati!

Osoby některé, jenž p edešle od pozdvlžen; ch stavri z královsťvíčeského
zvypovídány byly, se zase i fratres monachi JeŠuitae,r.3)navracovaly a zase do.
sazoványjsou.
páni komisa i, od Jeho Nlilosti císa ské v království Českém
na ízení,citovali mnohé z stavri čes\ ch,
,. k Jeho Milosti císa ské Ferdinandovi, jally
:ttP F {lli a plnu svému, píiznávali_a k poddanství a poslušenství závazky
čjnili;.kte í by pak toho pominuli , za rebďrlós jsou položeňi a statkov é jím zoď

jímáni.

Froweinem,zoal jenž byl, dostavše se na onen čas
. S_Plot urátorem Martinem
do Cech a dav se
prokurátorství,
tím zbohatl a vzešel a religionu těch, jež
11
strana protivná_ pikharty nazejvají, zristával, divně jest nakláďáno i zmučen
jest; nebo sobě byl p i.témžpozdvižení (k kterémužiaké napomáhal a tím také prokurátorstvím od mnoh; ch hněv a nenávist sprisobil,^nerozvažujícvěcí
budoucích) nenávist zejskal.

Léta 1ó2í. V městech pražs\ ch vyhlašováni jsou v bec s troubením a bubnováním dva mandátové císa ští,jenž slovou -acht, jinak bannum; kterl mižto
mandáty oznamováno jest, že Jeho Milost císa ská dává do téhož"achtu
Fridricha palatina,_jejž.sobě byli Čechovépozdvlženíkrálem učinili, zbavujice
jeho Jeho Milost císa ská ť,mžachtem i cňurfi ství svaté íšei všíjeho aut"ori.
tatis etc. Druhl m mandátem ať,mžsprisobem že do takového achČu dávatíráy

ffi

čít i osoby, totižto Jana Ji ího staršíhomarkrabí zBrandenburku, Kristiana
a Ji ího Fridricha hrabí z Hohenloe, jenžtémužFridrichovi palatinovi a Čech m pozdviženym nápomocni byli eic.; kterychžto mandátich
knížez Anhaltu

položeno jest datum v Vídni dvamecítmého dne měsíce ledna léta tohoto 7627.
Avšak pod tím [p itom] Ernestus hrabě z fulansfeldius v Čechách s lidem sv m
vojensk;fm zťrstával a město Plzeň lidem jeho osazené ztistávalo.
Téžcea zarmouceně se dálo v království Českém,už na nejvyššísouženém,
splundrovaném a obraném; lidé jako omámeni byli, nevěda co činiti. Z naíízení pak císa e Ferdinanda a jménem jeho někte í z stavri čes\ ch tak pozdvi,
ženychjsou arestováni a do vézeníbráni, někte í ode všeho zutíkali. Takhle už
nebozí páni Čechové,když jste se brániti [iako sta í Čechové,p edkové vaši, se
bránili) neuměli, \ ste vojny nezačínali.
AJe pozdě už jest honiti bycha,
Ceslzá země na íká a uzdychd.

T ,yž sprisobem dálo se v markrabství Moravském těm, jenž k pozdvlžem Cechrim p istoupili a s nimi se spuntovali.
Jménem a naíízenímJeho Milosti císa ské rozesláni isou odev ení vribec
"Českém
mandátové od Karla knížetez Lichtenštejna, v království
na ízeného,
jenž v Menším Městě pražském obejval, aby ti, kte ížzutíkali, zase se v šesti
nedělích po ád sběhl; ch navrátili a postavili, pod těž\imi na to pokutami;
a byly těmi mandáty citovány ajmenovány osoby tyto: Hendrich Mates hrabě
z Turn_u, Bohuchval Berka, Václav Vilém z Roupova, Joachym Ond ej Šlik, Jan
Albin Šlik,Václav Berka, Adam Lukšan, Smil Řodějovsk , Jan z BuĚna, Pavel
Kaplé , Petr lVlilner, Ernftryd Berbisdorf, Smil z Michalovic, Hans Milner, Johan

n

9aptista Eisen, Jan Oršinovsk , Fridrich Georg, Benjamin Frowein, Daniel
Skreta, Václav Píseck; , Eliáš mladšíRozín, Jan Felix Goliáš, Samuel
z Veleslavína, Ulrich Erdtl, Pavel Ješín,Pavel Kutnaur, Jan Knot, Jakub
Hufnagl. A|e žádn , z nich do těch klepet nechtěl

a

e nenacháze|.

Marcius, bíezen. Karolus arcikníže,bratr císa e Ferdinanda, jsa biskupem
vratislavskY*, p ijel do Prahy a nedlouho tu ztistav, odel dáleji.
Soldáti vojeňšti, jenžv království ČeskémpozristávaÍi a semi tam se projíb
děli a protulovali, na cesty a silnice se vydávaje, lidi loupili a obírali, s koho b;fti mohli, na žádnéhonedbajíce.
V Hispanii um el jest 31. Martii Filipus, král Hispaniarum, strejc Jeho
Milosti císa ské Ferdinanda, českéhoa uherského krále, zanechav po sobě dědice, syna svého Filipa, toho jména Čtvrtého.
fulartin Frowein ečen;fi p íze poznamenanlfi zristávaje s jinl mi vězněm na
BíIévěžíhradu pražského, nalezen jest mrtq pod touž věží;praveno, že'sám
vyskočil dolri z téžvěže. Jeho tělo odtad vzato, čtvrceno a po městech pražr

skl ch jest rozvěšeno.

Jind

ich Matyáš hrabě Thurn

Hrozn

pád království Českého.Ačkoliv čáka a naděje byla, že těmtak arestovan; m a vězením ujištěn; m osobám milost učiněna bude a p i hrdlích zri-

staveni budou, ale naiízenímJeho Milosti císa ské jsou k smrti odsouzeni a ortelováni a jedni po druh;ich z rathauzu Starého Města pražského na theatrum
[pódium], v rynku hlavním téhožměsta k tomu p ipraveném a suknem černym obest eném, vyvedeni a mečem stínáni osoby tyto: Ond ej hrabě Šlik, pri
tom mu pravá ruka jest uťata, Václav z Budova, Kryštof Harant, jenž byl knihu
o svém do země Svaté putování vydal a tisknouti dal, Kašpar l(aplé z Sulevic,
jsavěku svého stá í let osmdesáte, Prokop Dvo eck , Fridrich zBíIé,Jind ich
Ottaz Losu, Vilém Konecchlumsk , jehožto tělo s hlavou do města Hory Kutny
a odtud do T ebonína ku3oh bu jest dovezeno, Bohuslav z Michalovic, a pravá ruka mu uťata, Diviš Černínz Chudeníc, aniž mu to spomohlo, že ímŠkého náboženství byl a zristával.
Z měšťanri: Valentin Kochan z Nového lVlěsta pražského,Tobiáš Štefek
z Nového fulěsta pražského,Kryštof Khobr z Menšího lVlěsta pražského, Jan
Šultys z Hory Kutny, byv tam prvním konšelem městsk; m, jehožto hlava do

města Hory Kutny jest odeslána a na bráně Kolínské vystrčena, Maximilian
Hošťálek z města Žatce, hlava jeho ! mž sprisobem tam do Žatce odeslána,
Johannes Jessenius doctor, jemuž nejprve jazyk ulezán, sťat a čtvrcen jest,
Ji ík Hauenšild, a ruka mu uťata, Leander Rypl, jurista, jenruž také ruka uťa-

ta, Václav Maště ovs\í, Jind ich Kozel z Nového Města pražského,Ond ej
Kocour, odtudž, Ji ík Rečickl odtudž, Nlichal Witman odtudž, Simeon Vokáč.
Suma sťalfch těch dvadceti a čtyry. Jan Kutnauer a Simeon

Sušic\ z

okna ra

hauzu Starého Města pražskéhona trámě oběšeni; Nathaniel Vodňansk;i na
Justicii, šibenici, v rynku Staroměstském oběšen. Hrozné divadlo bylo z těch

Popraua českych pdn na Staroměstsleém náměstí

tak usmrcenl ch. Dvanáct hlav sťa! ch jest na bránu mostu pražskéhovelkého
u špitálu'ou)dáno a vystrkáno; těla p átelrim usmrcenych ku poh ebu jsou pasírována [p edána]. Actum té exekucí v pondělí po památce sv. Víta, 21. dne měsíce Junii, června, léta tohoto 7627.
Na druh den v outerej vymrskáni a zvypovídáni jsou: Josef Kubín, ečník
prokurátor, Václav Božeck , Jan Švehla, prokurátor; ia jazyk k Justicii, šibenici, p ibit Mikuláš, staršíservtls v Starém Městě pražském.A to vše dálo se a konalo v p ítomnosti lidu mnohého i vo,jenského.
Pan^Vilém z Lobkovic a Pavel z Řr"ran, Jan Vostrovec, Václav Šťastn;fPětipesk;fi jsouce také k smrti odsouzeni, ale jsou

jsou. se mnozÍ, zvláště tí, jenž, se v městě Tábo e zavíeli, obleženi jsa od lidí vo-

jensk;

u vězení zristaveni a zanechání

do dalšív le a resolucí [rozhodnutí] Jeho lVlilosti, což vše dále

z

:,i,

stává v soudu

božíma v jeho spravedlnosti.
Víceji zvypovídáni jsou p itom: Volfgang Hozlaur, Melichar Tejprecht,
Lukáš Karban, Jan Kamaryt; a u vězení z staveni: Ji ík Závěta, Pavel-Prčka,

Matyáš Borbonius, doktor, Eliáš staršíRozín.
P i té popravě troubeno a bubnováno bylo, aby mluvení a na íkánítěch,
jenž konec brali, slyšáno nebylo.

N. Bukvoj, hejtman polní vojens\ Jeho Milosti císa ské, z stávaje
v Rakousích a vydav se s nětco málem lidu proti Uhrrim, jenž veliké škody okolo Vídně města činili, jest od nějakého špátného Uhra kopím prohnán a tak
usmrcen jsa, kone c vzaI.
Pro píízepsanou exekucí a trestání osob jmenovanych zhoršili a zhrozili

ch císa sk ch, jíchžhejtmané na ízeni byli: N. Paradáis a N. don

Baltazarz,u)s jinymi; a tak Táborští, jsouce dobejváni, velmi se a uměle
[umně]
bltili, zPiy.se a post ílevšenemálolěch, od nichž obleženi a dobejváni byli,
jsá
!iž Táborští hojn;. mi provianty zásobeni a tak odporovali, rozuméie, ž";im boŽÍ o všeckno, nemaje naděje k žádné světské milosti, v svém p édsevŽetí ur-

l

putně z stávali.
Skrze tento_.pád tes\Ý mnozí nabyli a zbohatli, domácí a p espolní; rrěkte_
rymbráno, ně_kterym darováno, jedni druhé odsuzujíce a viňu p ieít";í.e;.o
na tY vojnlvybráno a vyšacováno: z ničehožse počtu nečinilo; práva zastavena; na to sobě ukazujíce , žádny žádnému z ničehó práv b; ti nechtěl, a čechové,
Žeby_uŽ.práva a svobody své potratili, tak odsuzováni byli. Mnozípak, jenž pr.
ve s Fridrigh.T palatinem drže|i, mezí lid vojenskli císá sk5;,r. .r"jí.rru"ti a verbovati dali; nebo p edce Ernestus Mansfeldius a betlem iabory,"gubernátor
uhersk;fi téžJohannes Ji í staršímarkrabě brandenbursk (le.jŽ v bec kníže
z Jegendorfu jmenovali)vojensky polem |ežíce,velikéškody tinili, zv|áštěuh i
v rakouské zemi,.r?dy se císa i Ferdinandovi protivíce. - Ňota. Jistě s podive$m bYl9, že těch čas pohan Turek pod tou nesvorností a vlastní zhoubou
k esťanskou nic p ed sebe proti k esťánrim (podle sp sobu svého) nebral na
zkázu k esťanskou; bez poChybnosti, že jeho'iám Pá; B h od tohó zdržovati
ráčil. O ochraňujž své věrné, Pane Bože náš!

.

oldáti vojenští,jenž až posavad v království Českémpozristávali a sem
se pnojížděli a protulovali, lidi po živnostech se vydáiající loupili a obíÍali, na žádného nic nedbajíce. O nebozí Čechové, pomozížvám náš Pán Brih

i.tlm
sám!

|I.rzn

rn_ěsto_,

"jenž

bylo od Ernesta Mansfeldia dobyto a opanováno, jest z*

se (však zplunrirované) vzďáno a opuštěno.

Jacobus, rex Anglorum Britaniae, vypravil legací svou k Jeho fulilosti císa ské Ferdinandovi do Rakous o jednání míru a póko;e mezi Jeho Milostí císa skou a Fridrichenr, palati_nem Rheni, zetěmtéhožkrále englickéh o, jejžsobě by-

!! Qeglrové pozdvlŽení králem sv rn učinili; nebo

"veliké

se
Fridrichovi v zerni jeho činily" A kde by na ten čas tejž Fridrich

z

SĚoay temiž
stávál, vribec

polědomo nebylo. A nov}m pozdviženírn a válkamivojensk mi hroženo bylo
a k tomu se v Germanii schylóvalo; nebo

mnozínadryÁžFridrichem

a pádém

azavedením jeho (kteréžse jemu skrze zbou ené apozdvíženéstavy krďovství
Ceského stalo) lítost rněli. V Čechách už (kromě měŠta Tábora, kdeŽ se protivní
zavYeli a statečně bránili)vše císa i Ferdinandovi podmaněno bylo s,rkládáním
berní a šacunk ajin; ch souženíod lidu vojenského, v zemi zustávajícího.

B

J"k jste sobě dovedli, rnilí páni ČechovélPomáhejž vám svou milostí Pán

h sám!
Tábor, město v království Českém,až posavad od lidu vojenského Jeho
Milosti císa ské obleženéjsouce, dobejváno bylo a statečně se tám zavíeníbráodpírali; nad kterymžto lidem Jeho Milosti císa ské ustanoven byl nej"il.i..l Do_n N, Baltazar, Španěl rozeny. Kďyž pak dáleji pro
vYšším
nedostatei< prÓviantu a viktuálií [potravirr] trvati a vystáti nemóhli avída, že žádného retunku
nenÍ, to město jsou smlouvou, accordem , vzdali, a že píi hrdlích zristaveni bu{oy,lim p. ipovědíno; z nichž někte í mezilid Jeho Milosti císa ské se najímati dali, jiní se preč odebrali. Actum toho vzdání 18. dne měsíce Novembrii, listopadu,
KněŽÍ evangelitští jsou v Praze zvypovídáni z království Českého,aby i ji,
n; ch zemí.Ieho futilosti císa ské ptázáníbyli, jakž mandátové odev eni oá
Žete Karla z Lichtenštejna tlenž království Česke, jsa k tomu od Jeho fulilosti cí-

tňi

sa ské natízem, spravoval) to v sobě široce Óbsahovali a rozepsáni byli;
a vztahovali se na tykněží, kt9 ížže s stavy v království ČeskémpozdviZeÁg,mi a s Fridrichem palatinem,_ falckrabím, drželi a toho nakázáních sqich pÓtvrzovali, a tím že lid proti Jeho fulilosti císa ské pozdvihovali etc. t odbírali se
tíŽ_kněŽíp!eč,ryezi nimiž kněz Ji ík Dicastus,.jenž administrátorem pražsk m
Uyl ? t9hož Fridricha palatina k království Českému, naíízenímstarii českl ch
pozdviŽenlfch, byl korunoval. P i kterémžto odebrání jest u Městce Odraného
loupežně z toho, což s sebou vzaI a p i sobě měl, obráň.
Lid císa sk;i vojensk , jenž sern i tam jezdili a lidi v silnicích a cestách lou_
pili a obírali, nep estávali toho páchati, bera p íčinuneplacení, jakžkoliv veli.
ké sumy peněžité,zvláště z mince na Horácň Kutnáchi z země"českése jrnénem a k ruce Jeho fulilosti císa ské vyvážely.V místech někter;ich jim odpírali
a některé i zbili"
Obrán jest také a oloupen oď tychž loupežníkri Filip sekretá , jenž cestou

u

T Í dvorri v kraji čáslavskéTjjll a nemálo_mu_peně z pobráno. To ten Filip

kretá , jenž byl z okna kancelá
mi vyhozen.

e hradu pražskéfio ,e drreÁ

i iaii

se.

místodržící,,

, V krlji kou imském ve vsi Pobo i.pos_tiženi jsou někte í takoví loupežníci,
abY Podle_ dovolení na to od vrchnostina ízené[ro jímáníUvti;
tížpbs ženi
PoČali se brániti, ale jr99, nich dva zabiti, t i do"prahypáái. "i.téltoznaíízeni
dodáni a tam zutraceni jsou.
Toho Času kníŽe Karel z Lichtenštejna, jenž naŤízenírmJeho Milosti císa ské
Českouspravoval, odjel z královŠtvíČeskéhodo Rakous k.leho Milosti cí.

'rY!ské,,na jehoŽto místě naíízenjest k témužspravování
sa
v královrili Č;;ké;
Pan Adam z ValdŠtejna, z stáváje nejvyšším^hofrnistrem tértaa království.
Zarmouceně a Žaiostivě se vždy dálo v Če"chach a většímsoužením a těžkostmi
hroženo bylo. Pán Brih rač se Šmilovati!
Pod tím hro'n; m a těžk; m pádem a zavedením stavrl pazdvižen ch v krá.
lovství Českém
Gabbry, gubernáto, ur,á.rr.ll j;";ig b/^rtq
,B,ětlem
-iz staw
českl mi pozdvihl
a spuntoval, nic na t_u porážku ďr ahy
ÉirJ h;á;;;
nedbaje, P edce s lidem svYm. vojenskllirn p i RakousiJh ""*t áJv činil, císa i
Ferdinandovi se protivíce a- odporuj ícei až i. to..r,, p ivedeno J p istoupeno
jest,;e s níln accord
|.porov_nďnín-ajisté artikule jeit učiněno, árk-r;'ě-;
uherskému k utvrzení jěst odloženo. Á tak ostatní po zd;lže;{Č.chorre, jsouce
od Puntovník sq ch opuštěni, museli ke všemu íŘati Amen. tvebo i N. markrabě z Brandenb",.\1: kníže.z.Jegendorfu punjgvníktychž;i*",i l.rk
.h, i.z.
v Slezsku,,voialsk lid svuj jest rozpustil. Toliko ješt8 Ernestus Mansfeldius
U|\Ž.s_e bYl také s t 'miž,l".ry spuntoval a jim napómáhal) v íšiGermanii neodporoval a vélike š.koqy" p.orr"Žo,ral mócí uu",, vojenskou,
9Yi bavorskému
{l*]Yrknížeti
zvláště
a některl m bisi<up m germanskym, na}adneho
nic nedbaj{ce; pročežnaň acht císa s_kli obnouÓ.r,_ roŽepsánu uyr,Ías.n jest.
Toho roku t|. l,ulli um el.jest v Hispanii arciknížď rakourŘe eŇrÍ"r,-rv"
gl"Y"é, Paměti císa e Maximiliana, toho jména nrunerro,
uherského
krále, kterl žto se byl, jsa v mladém věku, Íam do Hispanie dortuiu iám z stával.

'.;*h";

Léta 1Ó22. Jeho Milost císa ská Ferdinandus, česk a uhersk král, zristávaje
v stavu vdovském.1 maje k_manželsfuízasnoubenou pannu ť.orro.rr, kněžriu
mantuanskou,2.7)ji
pojal a do Rakous jest p ivezena.
J< rylzelství
Lid vojens\fi z.čes\yq|, stavťr-zprotiven; ch poztistáiaji.i ááporující, jenž
se v městě T eboni
"
.zavíeli,jsou_ce drahny č-as vójensky obleZ.ni ď.,e..roha'p"Ó
nedostatek viktuálií a,proviant vytrvatÍ, accorá.*, šmlouvou ,. i"Ře-póďJ"_
li. Topoddání vykonal-o se 2. dne měsíce futartii, bíezna.
Odtad PotgT lid císa sk vojenskl táhli k zámkuZvíkovu, kdež se také odporní zav elí k bránění sebe.
Lid,Lq.,"9kV Jeho Milosti císa ské, rejtarstvo a pěchota, kladouce se v kr#
,lovstvÍ
Ceském,po městech a vesnicích, nep estáváii škod a nátiskri prve sou,^.a.obranym lidem činiti, jsou ordino.ráni k Kladsku;
,. iam N. mlai*
dy hrabě z Turnu 2"'r.jiryTi sq mi zaviel k bránění, císa sk
".uóm odporujíce.
Jat jest N. GerŠtorf,jenž se mezi Jeho Milosti císa ské prďtivné pot
ebovati

