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PUKLICE

DějištěmtétorelacejsouBudějovice,městské
střediskočeského
katolictvÍna

jilru, ježvšak (stejnějako západočeskýClreb)dovedly vejít v dobrý poměr s hu.
sitským králem Jiřím. Tento postojpodporovaloi národnostnísloženíobyvatelstva
(Budějovicebyly většinoučeské)
a českáspráva. Vlastním představitelemčešstvÍ
zde byl zámoŽný patricij ondřej Puklice ze vztuh. Budějovice zůstaly poslušny
krále i po jeho odsouzenípapežem23. prosince1466.Reakce však vyvolala spik.
nutí,jehoŽ hlavní obětíse v květnu 1467 stal Puk|ice. obraz tétoudálosti'vrypsal
vlastníPuklicův syn Jan' který byl v době spiknutítřináctiletý (zemřel předčasně
za moru 18. října 1482).
Nazajtří, v pondělÍ po svaté lrojici již ráno byia obec na rathouze.
Poslali jsú páni po Hanuška Graifa neb Krump Endrle a po Dubikara.
I nechtěli jíti na rathouz, pravili, že jich hlava bolí. Několikrát páni po ně
poslali, ale dvorné výmluvy jměli vŽdy' nechtěli jíti' neb jsú věděli' co se má
státi. Neb Dubikar puojčiltěm lotruom oštípyi jiné zbroje, neb jsú se tajně
u něho sbierali na otce mého.A Dubikar jměl jest dceru otce mého,ale byla
mu již umřela; a bylo jest věrné přátelsLvo jako Jidáš' jenž pána buoha
zradil. Však než páni počeli mluviti k obci, bral se farář se všemi kněžími
na rathouz, chtíc nahuoru jíti; ale poslali k němu páni, že nemají kd-v' aby
1 0 málo počkali.A pročfarář tam šel,toho jsú páni nevěděli.
.fak
se obec hnerl zbouří. A válka Se byla již v Čecháchpočela.Jměli
páni pavézy na rathouze, nebo pan Zdeněk škodil a bral v královstvíČeském.
A když se obec tak zbouřila na pány, vzal Plobhanzl najprvní pavéZu
a potom i jiní a běŽeli z rathouzv. A Holport starý hned řekl k Sovovi:
10
,,Nebudete již nám více rozkazovati' jakož ste rozkazovalit.. I běžíhned
někteří k věži, aby k šturmu bili. A tak někteřÍ nadáli se, ženepřátelé táhnú,
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kteřížo tom nic nevěděli, aŽ pak Kašpar, Robmhapa syn' sám na pranéři
zvonil.
Muoj bratr Václav a já byli jsme ve škole, a staršímistr, kantor i jiní
velicí žáci, žádný ve škole nebyl, aniŽ vím, kde jsú byli. NeŽ mistr Tomáš
by.ls farářem i jinými knězi. I běželijsme také ze školy domuov, ano vokolo
pranéřemnoho lidí stojí s napatými kušemi i ve zbroji a co kdo měl. Někteří
věděli, cožse bouří, a někteří nevěděli, aŽ jsú jiní pravili. Tak jeden druhého
namlúval a zavedl. Bouřili proti pánuom. Jedni tomu rádi byli, druzí nerádi.
I mluvil jeden česky řka: ,,Milí páni, nebouřtel A co děláte? Pojďme ku
pánuom, a co ti námrozkáŽí, to učiňme!..Ten krajčínevěděl, pročse bouřÍ,
jakož jich mnoho toho nevěděli. Počel Valeš řezník a řekl, že pánuom
pomáhati chce a Že s nimi drží.Ihned naň udeřili a ranili ho; a jiní všickni
naň bili a sekali a zranili, že umřel. A muoj otec domuov šel a vzal na se
pancíř a chtěl mezi ně jíti na rynk, chtěje zvěděti, co to nového aneb proč
to bouřÍ. Nenadál se jinak, lež Že někteří nepřátelé táhnú, že tak velmi
k šturmu bili; neb i někteří na věŽi vběhli, chtějíc pověžného swci, že
nechtěl k šturmu bíti. v tom přišla má matka Johana z kláštera, ješto u mše
byla; i slyšelav kostele, že se na mého otce bouří. I přijde domů, an otec ven
chce jíti mezi ně, i prosí ho, aby z domu ven nešel, Že všickni naň křičí.
A otec muoj řekl: ,,Proč by na mne bouřili? Však jsem jim nic neučinill..
A ještě se té řeči zasměje, coŽ mu pravila matka, a nechtěl jí toho věřiti,
než před se mezi ně jíti chtěl; ješto před několiko dny jemu kněz Prokop
pověděl i sestra má Urbanová i jiní lidé, co někteří o něm myslí, téžmu
věřiti nechtěl. Potom hned po paní Johaně přišla sestra má Hořická, a jměla
na kaŽdý den slehnúti, prosíc otce plačíc pro buoh, pro matku boží, aby
z domu nevyšel, že jeho chtějí zabiti; téŽi jiní jemu nedali ven vyjíti. Petr
brníř na rynku mezi nimi byl a Prokop; jměli kuše napaté, ješto nevěděli,
co jest to; než nadáli se, Že jiŽ zrada v městě. A otec potom doma zuostal.
4 5 A ti bezectníci nevěděli, by otec doma byl. A mohl jest ujíti, ale nechtěl,
neb jim nic vinen nebyl a nenadál se, by mu bez práva co učiniti jměIi.
I paní Johana stála v uokně; i stoupiv otec za ni na lavici _ neb jsú jeho
uhlédali a teprv tomu zvěděli, Že doma jest, a hned křičeli: ,,Hyn, král
s královnú v uokně |eŽi|,,_ i teprv tomu srozumí. I řekl: n,To vše nám naši
kněŽí jednají!.. I káže nebožtíčekduom zavřiti. A obec hned houfem
k bráně jdou a osadíbrány a zavřeli město. I podbranný před Píseckúbranú
nechtěl jim klíčedáti; i vzali mu mocí a chtěli ho jen zabíti. Potom jdou
hned zase k pranéři houfem. A otec poslal mezi ně Petra brníře, aby zvěděl,
co mluví mezi sebou obec a co se radí. Někteří by snad to rádi stavili; a otec
OD
řekl: ,,Buoh dá, aby dobře zjednalil..
A neŽ Petr brniř zase přišel, v tom vstoupi Robmhap starý u pranýře
na lavici a volá biřicovým hlasem: ,,Milí páni, hleďme dnešníden k tomu,
kdož nám odpuštěníod města dal, k jeho hrdlu i statku!.. Tu jest na to
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clal, kdyŽ jest řekl, kdož by s nimi nechtěl trpěti, že
volal, žejim odprrštčlní
60 má tři brány odevřené,že muož vyjíti, kterúžchce. A to jesb sám od sebe
.fo
ten
otec náš nernluvil, než ode všech pánuov, ješto mu rozkáza|i mluviti.
bezecný ztádce na mého otce volal, dávaje jemu vinu. A když to dovolal,
ihned Prindl najprv s něklerými křičel, výskaje k domu běže|,a potom jini
za ním běželi houfem s napatými kušmi i s jinú braní, co kdo měl. A to
65 Prindlovi paní Johana v uoči pravila; ale on přisahal, Že proto běžel,aby
retoval - ale lhal. Hic fuit omnis derselbig gesell.
Tak hned na duom bili, sekali sekerami i jinými věcmi. Ikáže sobě otec
komortr vodemknúti a vzal mne a bratra mého s sebťrdo komory a zavte
komoru. A oni vybÍjeli mŤižeže|eznév domu v uokně, neb dveří nemohli
io vybíjeti; a okolo dvadceti neb třitciti vzeli velikú kládu, i běželimocně na
duom, chtějíc dvéře mocí vystrčiti. A udělali velikú dieru ve dveřich zadních
a odevřeli sobě př'ednídvéře.
Tu Robmhap zrádce hned přistoupil s některými s|'aršímii s jinú svú
lotrovinú k komoř'e proti veliké světnici, a nevěděli, by tam otec byl; a jini
i5 všudy po domu hlecla]i otce: v marštalÍchv seně a na ponebÍchpo všem
domu. A Prokeš byl se v seně skryl v marštali, a oni bod]i oštípyv seno, ale
chybovali se jeho; i všel k Petrovi písaři do jeho domu i skryl se. Paní
Johana s sestrami našimi, s Urbanovou i s Hořickú, stály také u komory
a řekly, že otec není v komoře. Kašpar, Robmhapů syn' s jinými zrádci
80 mnoho řečÍmluvil i handlivých a řekl: ,,Již jsú dlouho rozkazovali; jiŽ jest
čas, nebudúť více rozkazovati!.. A otec teprv srozuměl jich falešnosti
a zradě. I vece jemu Robmhap: ,,Jsi-li tu, pane ondřeji?.. připánkav mu.
Ale otec mlčel, modlil se pánu bohu. A on druhé i po třetí tázal se. A byl
Hanzl Šerara Prindl s nim před komorú i jiných plno; v domu, okolo domu'
85 v ulicích,tr souseduoi u Prokše,všudy plno lidí. Potom vece zrádce Robm.
hap: ,,Pane ondřeji' jsi-li tu, odevři a poď ven a neboj se žádného;slibujié
svú česta víru' žet se nemá nic státi... A tu mu otec řekl: ,'JSem teď... A on
zrádce Robmhap vece k maLeři, paní Johaně: ,,Paní, daj klíčea odemknit..
A ona nechtěla mu klíčedáti. A on veoe: ,,Daj klíče,slibujiť svú čest,svú
90 vÍru, žese mu nemá nic státi... A ona slyšíce,žese tak vysoce zavazuje pode
ctí a pod věrú, že se mtl nemá nic státi, i dá jemu klíče.A on chce odevříti,
i nemuož, nebo otec byl zavřel a že|eznuzávoru zatáIl|, jakož podnes u těch
dveří jsú ty závory. I kdyŽ nemuoŽe odevř'íti, i pověděl mu zrádce Robmhap: ,,odevři, pane ondřeji!.. A on odpověděl: ,,JsemJi jist?.. a již chtěl
95 odevříti. I pověděl mu Robmhap: ,,Počkej,necht tě lépeujistím!..Neb kdvŽ
mu paní Johana klíčedala, byl jim všem kázal doluo s schodu jíti; a kdyŽ
bezecníkk otci řekl: ',Počkaj,nech tě lépeujist'ím,..i šelk schodu a dal jim
nějaké znamení a návěští.A oni hned nahoru zase běželi k komoře a bili,
sekali na dveře sekerami, kladivy velikými kovářskými. A otec vola|
10o německy i česky,Že se dává; i my s bratrem také voláme - nebylo platno.
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A tu Kašpar Robmhap volá k ol:ci z ůkna: ,,Pánio chce se dáti v rytířské
vězení; nejsme rytíři zde, nepřijmem jeho do vězeníl.. A to hned zrádně
lhali, neb zmínka nebyla o rytířském vězeni; neb jsme oba bratří tu byli.
A bratr muoj vstoupí v ůkno a volá a prosí lidi, Že se otec dává. A Hanzl
105 Fišar kývá na bratra a praví: ,,Zvyjebaný z kurvy synové!.. A jiní křičeli
a hanili nás a láli dvorně, ješto jsme nemolrli velikým křikem a hlukem
všecko pamatovati a velikú žalostí,ješto by o tom mnoho psáti bylo.
A otec měl v komoře lebku a ještě v pancíři byl, ješto mezi ně jíti chtěl.
I chvíli lebku na hlavu stavil, chvíli s hlavy a vŽdy se milému pánu bohu
110 modlil a nás vždy prosil, abychom se spolu milovali jakožto bratří a dobře
spolu byli a za něho milého pána boha prosili; a bratru klíčeod truhly dal.
Paul kramář přiběhl a chtěl k němu jíti; nevím' co mu iest chtěl povědÍti.
A když se tře mezi nimi na schodě, Valeš řezník uhlédal jej na schodě, i vede
jeho z domu ven, sic by jeho byli zabili. A vyrazili již byli na dveřích komor.
115 ních velikú dieru. I měl otec sudiici v komoi'e, mohl by byl jich několik
zabiti, neŽ ho dobyli, ale nechtěl pro nás, neb by nás byli v kusy rozsekali.
A tak dlouho bili, sekali, až se že|eznézávory sehnuly, a vyskočili' neb jiŽ
i řebříky stavili k uoknu dlouhé a chtěli nahoru |ézti. Když již dveře naň
byli vybili' hned vskočil do komory brníř jménem Hanuš Aufunddahin,
120 udeří naň sekerou i uhodí ho nazad na lebku, že všecko na lebce znáti bylo.
Potom, kdož se jediné k němu dotříti mohl, kaŽdý naň bil, kdo lép mohl.
A vystrčili jej z komory u schodu, strhli mu lebku a podrazili mu nohy
a stáhli ho za nohy s schodu doluov. A on nebožtíkvstane; i tepou znova naň
a sekají, kteříž se jen k němu mohli přitříti. A Vencl Schuster, ten mu ruce
125 sekal, ješto rukama byl hlavu přikryl. A Vois tu byl s pavézou a vrhl pavézu
na otce, aby jej tak nemohli uraziti; a oni Voise také raní. Potom Weis
Schneider dá mému otci oštípemv hlavu nazad,až padne' a udě]al mu velikú
ránu. A tak vždy jeho sekají,až jměli, žejiž umřel. I vezmú jeho za nohy'
táhli ho před duom. A já běželjsem do světnice 1'yhlédnútiz ůkna, kterak
130 s otcem mým činí;a otec jiŽ tu ležípřed domem a krev od něho velmi jde.
Mnozí nadáli se, že jiŽ umřel, neb veliká lúžebyla krve. I běžím zase do
komory a povím bratru, že jsú otce zabili. A on se mnú jde z komory rlo
světnice, chce z vůkna vyhlédnúti, kterak by otci bylo. V tom přiběhne
Křišťan uzdař s svým synem s některými, a každý měl napatú kuši, i vece
135 k nám: ,,Dajte se, z kurvy synovél.. Tu nás vezmú, abychom s nimi šli,
a vedou nás k faráři. A sestra Elška stojí před domem, třetÍ duom od nás,
jde k nám plačíc:,,Milí bratří, kdeŽ náš otec?.. A bratr s ní chce mluviti,
a Křišťan uzdař nedal nám s ní mluviti, neŽ káŽe nám před se jíti. A drŽeli
šípys napatú kuší.Tu nás vedú k faráři, neb se farář byl zavte| se všemi
14o kněŽmi. I pošle předkem k němu, aby ven k němu z kostela šel, neb byl se
všemi kněžmi v kostele; i nechce nás přes kirchov vésti, až faráře uhlédá,
an z kostela šel,i chce do jeho dvoru jíti. I vedl jest nás k němu a dal jest nás
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faráři do vězenÍ. Však nemaje na rom dosti, ještě bratra chtěl zabiti; ale
kněz Tomáš zaskočil bratra a nedal mu nic učiniti. A farář nás vzal do svého
pokoje.
Zatim jiní lotři v našem domu pobrali kuše i jiné mnohé věci, coŽ [é
chvíle v světnici bylo. Ležíc otec náš tak před domem prosil jest, aby mu
kněze přivedli, že se chce zpovídati. A někdo šel jest po kněze, a přišel jest
kněz Václav Malý. I zpovÍdal se i Žehnal tu svátost, ležícítak na zemi.
A bylo jest plno lidí okolo něho; ještěse radili, chtějícjeho z pancíře svléci
a v kusy rozsekati. Ještě slyšícto otec prosil jest kněze Václavao aby otl
něho neodešel,prose jeho, aby poslal pro kněze faráře, aby k němu přišel.
Ale farář k němu jest jíti nechtěl, odpověděvši, že nesmí pro obec; však tak
dlouho se to dožádal, žemu obec odpustila k němu jíti; neb jest jeden punt
jest otec muoj v mdlobě,
byl zavřen proti otci mému.A nežlifarář př.išel,ležel
neb omdlel byl; a jiní někteří nadáli se, že již umřel. Však zrádce Weis
krajčí udeřil jest naň voštípem tak, že by mu by| rozrazil čelo' ale kněz
Jakub, ješto té chvíle kustošem byl ve škole, vyrazil mu tu ránu a oštíp
kolenem, Že se ho chybil a udeří vedlé hlavy otce mého na zemi, až se oštíp
ohnul. I chtěl jest na kněze Jakuba udeřiti, i ušel mu jest.
Zatím farář přišel.A otec prosil jest jeho, ačjestli co proti němu učinil,
aby mu odpustil a aby jeho do domu dal nositi; neb se bál, aby jeho ještě
nerozsekali. Neb jsú s farářem ve zlé vuoli byli pro nějaké dvory. ProtoŽ
věděl otec, že na faráři mnoho zá|eže|o;neb farář první počátek hněvu byl.
Ikáza| jest jeho farář do domu nositi,a sám jest ušel.Než coŽ otec s ním
tehdáŽ mluvil, to já nevÍm; než coŽ nahoře psáno, to jest nám farář sám
pověděl. A Tomášek, kterýŽ té chvÍle městským pacholkem byl' chtěl jest
jeho do domu nésti s některými; a oni lotři chtěli ho bíti; i museli odjíti'
aby je nebili. Však že jsú odpúštěli,aby jeho do domu nesli, i chtějíc jeho
do našehodomu nésti,tehdy bezecníci nedali, nežřekli: ,,Není nic více jeho,
všeckojest naše!..A tak jeho nesli k sestře do domu. I nemohli jeho nahoru
nésti pro veliké rány, neb jest velmi zsekán byl; položili ho nazad v domu
u dveří, jako na dvůr jdú. A někteřÍučinili,jako by jeho pomohli nositi. Neb
otec jměl prsten na ruce s dobrými turkusími, i chtěli mu s prsti vzíti
mocí; a|e Že mu ruce byly velmi zsekané, že ho bolely' zkřikl a hned ten,
kdož mu jej sníti chtěl, běželpryč, neb mu ho vzíti nemohl. Etc.
Vtom obec na rathouz šla a sami sobě novú radu sadili a vze|i z staré
rady šesta z sebe zvolili dvanáct, kterých do rady vza|i, jakžpakkoli věrní-li
jsú svému pánu a králi byli či nic. Neb Jíra na rynku té chr'íle v staré radě
byl purgmistrem, i byl ho Robmhap vystrčil; i skryl se. A před tím dobrý
časvždy s ním mluvil, aby Puklice neposlúchal,ani se jeho drŽal a s ním aby
nebyl. A ondřeje Sovu a Pavla krarnáře, Jana Volhéře Lišovského a Síku
krajčího - ten jest tu chvíli rychtářem byl - jsú je jali. Sovu a Pavla kramáře vedli k Peškovi; tu jsú dvorné věci slyšeti museli a Tausesuov syn řekl
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185 k nim, ješto Robmhapovu dceru jměl, jménem Václav, řezník: ,,JiŽ nám
nebudete rozkazovatil.. I jiných dvorných řečí a hánčivě k nim mluvili.
A Pavla kramáře otec byl také před domem s oštípema chtěl svého vlastního syna zabiti a řekl, Že jest lotr a jeho syn není. Potom přišel Pešek
domuov i jde k nim do malé světničky; a jměl bílý nohavice, ty byly všecky
190 krví postříkaný a zmazané. I vece jim: ,,Již jsme toho z kurvy syna dobili
a zsekali, žedosti jmá!.. A když Kutřéře s Sovú vedli přes rynk, i tu u Peška
a všudy vždy křičel: ,,Nic jsme neučinili, co sme učiniti neměli; pakli kdo to
praví, ten lže jako bezecný zrádce!.. A Hanuš Dubikar a JÍra na rynku,
Tomeš řezník, Václav koželuh i jinejm šesti, těm jsú nic neučinili, neŽ vze|i
195 je zase do rady.
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A Václav koŽeluh, JÍra na rynku, Tomeš řezník přišli jsú k otci mému,
Že jest kšaft a poručenství učinil. A pancíř již s něho byli sřezali, neb ho
svlécinemohli, ješto velmi raněn byl, a váza|i mu rány. Zatim přiběhl Hanzl
Šerars některými staršími i vece: ,,Daj mu chutně bilú košili a poneste jej
200 s námit.. I položiliho do troku; i mluvil k nim otec: ,,Milí páni, nedajte mne
tak šerednězabitil.. I odpověděl mu: ,,Neboj set..A nesli ho do rathouzu do
sklepu, kdež vězně vsázeli, a tu ho položili a zavřeli jsú a nedali žádnému
k němu; aŽ k noci sestry k němu pustily'
A Weis krajčís jinými točili v našem domu piva stará i bÍlá' pili, veseli
205 byli; a duom plno lidí a každémupiva dosti dali, kdo jen chtěl, i domuov
ženám poslali; a tak celý den pili, a co jsú vypiti nemohli, to jsú la zem
roztočili. A nechtěli sestry ani Žádného přítele do domu pustiti; neb sestra
Buriánová chtěla k mateři, k paní Johaně jíti a Weis krajčí odstrčil ji a lál
řkúce,že,,vic nic vašehonení...A mátě jen sama nahoře byla a byla břichatá
2t0 s Barború; a okolo ní se točili a láli jí také. I přišla jest potom nová rada
a zapečetilitruhly a almary; Sovu a jiné pány vedú do vězení na rathouz.
V tom přijde kněz Václav IVIondlkazatel, maje zbroj na sobě, s velikú
radostí a vejskáním do farářova dvoru. Hned také přiběží mnoho Iidí z obce
k němu téŽs velikú radostí, chlubíce se, kterak sú mému otci dobrého dali
215 a s nim nakládali. Jeden pravil: ,,Já sem takto učinil,..druhý: ,,Já jsem ho
takto bil;.. i knězi se chlubili. A jinými mnohými věcmi chlubili se, ještě při
sobě majíce oštípy, pavézy a jiné brani. A já s bratrem leželi jsme nahoře
v komoře a vše jsme slyšeli i viděli, ale velikú žalostívše, co jsú tu mluvili
aneb kdož ktery byl, pamatovati jsme nemohli. I poslal pro nás kněz Václav
220 a farář, abychom dolů k nim šli. Tu dlouho kněz Václav mluvil jest s farářem cos latíně. Potom káže nám kněz Václav, abychom jemu i vší obci
vězení slíbili. Tu farář za nás slíbí a zaváŽe nás slibem, abychom z jeho
dvoru na krátce nevyšli bez vuole jeho. I musili jsme knězi Václavovi i vší
obci slibovati, a což farář s námi káŽe, to abychom učinili. I nevyšli jsme
225 nikam, nežkdyž farář do kostela šel,tu jsme druhrly s ním šli. Pak ve čtvrtek
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BoŽího těla' kdyŽ s procesí okolo rynktr šli, i kázal nám před boŽím tělem
jíti, neb sám boŽítělo nosil.
Tu noc v pondělí pustili tajně sestry k otci, ževedlé něho byly vždycky,
a sklep dobře osadili ve dne i v noci. A sedláci okolo něho leželivždy nad
sklepem; tu mému otci žádnéhoodpočinutínedali; z Yráta i jiní, kteříŽ
k městu přÍslušeli;tlúkli nad sklepern, kladli prkna, tam nosili' tancovali,
zpívali, křičeli dvorně; vše učinili, aby otec odpočinutínejměl. Téžz obce
na ulici vně vokna učinili a dvorně mu láli a lečimžtam rraň házeli, i hovnami, a řit tam strkali a křičeli: ,,Na, jez!.. I Prindl mu řekl: ,,Na, podlož
sobě pod hlavu!.. TéŽ i jiní učinili, jakž tu leŽel. Potom často běhali na
sklep, jako by clttěli vylámati, a tlúkli i řekli: ,,Již sme jeden hák vylámali,
dobudem ho již a zsekáme ho v kusyl.. A sest,rytam před ním plakaly a vše
tam slyšeti bylo, což kdo mluvil. Neb paní Johana byla břichatá a sestra
Eliška, i nejednú před ním omdlely, a měl pro ně zvláštní žalost a je těšil.
Však to vše návodem Robmhapovým se stalo.
Potom poslali po kata; chtěli jsú ty pány, ktetíŽ seděli, zmučiti a stínati
a otce mého najprvé; i nemohli nikde kata imíti. A mnozí z měšťanuovsami
se chystali nad nimi katy býti a k nim běželi,je těšili:,,Jmějte se dobře, již
kat přišel, etc... A jiné mnohéřečijměli. Bylo by mnoho o tom psáti.
V středu pak odehnali všecky od otce, i sestry, a nechali jeho jen saméholežeticelúnoc. A byl jest tu noc velmi nemocen a byl by rád pil; nebylo
tu žádného,kdo by mu podal, sám sobě vzíti nemohl, neb se nemohl hnúti,
a bezecníci nedali mu celú noc spáti. Ráno pak šly sestry k Hořické a poslaly a prosily, aby je k otci pustili; a oni dlúho nechtěli. A sestra Eliška
uhlédá, ano žádnéhou vokna není, i jde tu přes ulici: ,,Milý otče,kdo jest
s tebú?..A on jí dá odpověd: ,,Žádlého vedlémne není,nežmilý pán buoh...
A tak dlouho sestry prosily, že potom pustili. I byl otec pod kládu spadl
a l.elmě těžce jej sestry zdvihly. A tak obec potom Žádnéhok němu nepustili, ani lékaře, aby ho nevázal. A prosil jest sestry, aby toho nic nedbaly,
Že jemu, bohdá, pán buoh skrze to jeho hříchy odpustÍ;a jestližeho haněti
neb pomlúvati budú, aby jen mlčely, neb mu se všecko děje bez viny a neprávě: ,,odpusť jim milý pán buoh, neb nevědí, co činí!..
Pro jeho věrné slúŽení,ješto mnohokrát hrdlo pro ně váž1|a z panstva
i zemanstva pro ně sobě mnoho rozhněval, pro město, ješto by o tom mnoho
se psáti mohlo. A žádný' mladý ani starý, jemu z ničehožvinu nemohli jsú
dáti, ani by co učinil, čelroŽby učiniti neměl; než aby svú zradu dokonati
mohli.Neb by co najmenšíhobyli věděli, nebyl by z těch pánuo, kteŤižtýž
u vězení seděli, Žádný živ zuostal, aniž by je byli neclrali. Etc.
po suatéTroiici:25' května 7467;obecnarathouze
l u ponděIí
shromážděníused-

lých měšťanůna radnici _ 2 pdni městská rada; po HanušIca Grai|a... pro Hanuška
Graifa; on a ostatní jmenovaní byli pl'edáky německé menšiny v Českých Budějovicích _ 4 duorné podivné, divné, nevěrohodné _ 8 |ardř: tehdejšÍ butlějovický farář
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ondřej, jeden z členůposelstva krále Jiřího do Říma r. 1462, později spolu s budějo.
r'ickou menšinouodpůrceJiřího - 11 vdlka: odboj panské jednoty proti králi Jiřímu,
vyvolaný papežemPav]em IÍ. -72 pan Zdeněk: Zdeněk Konopišťský ze Šternberka,
vůdcepanskéjednoty; škodíIa Óral páchal škod1' a loupeže (na statcích králových
- 73 obec:zde mÍněnoobyvatalstr'o rněsta vůbec _ 14 lt Souopi..ondřej
přívrženců)
Sova, členměstskérady, přítel Prrklicůr'_ 16 k šturrnurra poplach; nadtili se očekávali, donrrrívali se - 77 Robmhapa.. rlalšíčelný představitel brrdějovické nť;mecké
rnenšiny
19 .slaršímistr, Icantorpředstavený městské školy' učitel_22 s rtapatými kušemi
s napjatými' k střelbě připravenými samostříly _ 23 cožproč - 24 namluual a zaoedl
přemlouval a svedl _ 30 panciř brnění _32 pouěžného
sutci stráŽlrého,hlásnélro svrhnout _ 33 7.ešÍo
kterážto, co - 35 uštclcninaň křičí všichni nru hlasitě spílají_ 38 před se
dopředu, ven; ieštokdyŽ - 43 brníř výrobce brnění -45 bg otecdoma bytrzda je otec
doma _ 48 hgn tam - 50 jednajt působí;nebožtiček
neboŽák' chudák - 51 osodÍobsa.
dí (strážemi);podbranný strážce brány _ 54 bg stauili zastavili by - 55 abg dobřeziednali aby (n. abyste) dobře pořídili
57 biřicouýmhlasem silnýmhlasem (jako biřic' obecní hlasatel) _ 58 odpttštění'
od'městapříkaz k opuštěníměsta (prot'ožerresouhlasili se zachovárrínrvěrnosti králi) _ 64 s braní se zbraní _66 abg retoualaby bránil; Hic fui.t omnis derselblg gesell:
Ten b.yl z téžechásky - 70 běželi.mocně útočili s násilím _7t u11strčiti
vl,raziti-_75 na pcnebíchv posc}ro73-74 s jtnu suúlotrooinús ostatní svou lotrovskou čeleclÍ
dích,v rnÍstnostechv patře _82 připdnkrtu mu osloviv jej ,pane. . 83 druhé podrrrh é - 8 7 t e ď z d e _ 9 5 u i i s t i m p ř ' e s v ě d č í m oj i s t o t ě ' b e z p e č n o s t-i 9 8 t t t i u ě š tzÍn a m e n Í ,
pok-vn- 70o se ddod vzdává se _ 105 zugjebaný prohnaný
108 lebku přílbrr _ 109 sťauť|
stavěl, nasazoval _ 127 kdožse iedinék němu dotřtttmohl kdokoli se jen k němu mohl dostat _126 uraziti poraniti, zraniti - 728 jměIi
měli za to _ 134 uzdař výtobce uzd - 14a přetlkem přeďem, přední stranou _ 14| přes
ktrchoupř.eshřbitov _ 744 zaskočilbratra slročilpřed bratra (aby ho kryl) _ 754 odpustila dovoli]a - 154-155 puntbgl zauřen bylo zosrrováno spiknutí - 158 ,tcrrsÍošem
dozorcem - I74 s turkttsími s tyrkysy
777 sadili ustanovili, dosadili _ 786 hdttčittálranlivřl _ 197 že iesÍ lcsYolÍa poručenstut
učinil a tak učinil poslední vůli a odkaz _ 199 chutně ryclrle _200 do Íroku do
rrecek- 202 nedali žddnémuk němu nevpustili k němu nikoho -209 břichaÍd těhotná_222abgchomuězentslíbili abychom siíbili' že se nepokusíme o útěk - 223 na
krdtce zkrát|<a,ttaprosto ne _ 225 druhdg rrěkdy _ 225-226 ue čturteltBožího těIa: 28.
května 1467 _230 z Vrdta: Vrata (Brod) severových. od Budějovic - 233 uně uokna
venku př'ed okny; duornďošklivě, hanebně _ 242 netnohli nikde kata jmtti nemohli
nikďe sehnat kata _ 250 ano.'. neni že neni _252 podkltidu:kláda s otvorypro nohy
vězňů_256 neprduěneprávem, bezprávně _257: podle I'uk. 23' 34 _ 258 hrďlo'..
od,žil|trd|o,Život nasazova| - 262 tÚžtéž

M IKULÁŠ z pELI_IŘ tttlovA (B IsKUPI.C )
TÁBoRSKA
KRoNIKA
Y této latinsky psané kronice je vtělena celá osobnost prvnílto a poslednÍho
táborského biskupa (o něm yizzd'e na s. 56). Kronika není táborskou válečnou historií, nýbrž je obrazem ideového vývoje táborského v protikladu k husitské oÉo^
doxii, představované praŽskými mistry. To již naznačuje její titul' jak se zdá,
17 výb0r z českó literatury
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