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DEN VE STŘEDOVĚKU – POSTAVY A MÍSTA 

 

Dívka – 12 let – Levý Hradec – 10. století – 
rodina žije v blízkosti hradiště – sedláci – 
podřízení hradní vrchnosti – na základě toho 
pokřtění křesťané – velká rodina – hodně dětí 
– vícegenerační soužití 

 

 

Chlapec – 13 let – východní Evropa (např. 
Cařihrad) – 12. století - nejstarší syn málo 
majetného českého šlechtice se účastní s otcem 
(jako panoš) 2. křížové výpravy ve vojsku 
Vladislava II. 

Dívka – 14 let – Praha („Anežský klášter“) 
– 13. století – dcera některého z mladších 
pánů z rodu Benešoviců – v dětství nemocná, 
proto ji rodiče určili pro dráhu řeholnice – v 
klášteře od 10 let 

 

 

Chlapec – 15 let – severní Čechy (hrad 
Bezděz) – 13. století – sirotek – na hradě jako 
voják – člen hradní posádky 

Dívka – 15 let – Praha (královský hrad) – 
14. století – pochází z rodu pánů z Lipé – 
nyní společnice královy manželky Blanky z 
Valois 

 

 

Chlapec – 14 let – Kutná Hora – 14. století – 
rodina kováře – měšťané – vlastní dům – 
nejstarší syn 
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Dívka – 13 let – Tábor – 15. století – chudá 
poddanská rodina (otec, matka 4 děti – dívka 
je nejstarší) – přidali se k husitům 

 
 

 

Chlapec – 16 let – Praha – student univerzity 
- 15. století – pochází z rodiny bohatého 
měšťana (obchodníka s plátnem) – rodina žije v 
Žitavě 

 

 

Zadání: 

1. vybrat postavu 

2. seznámit se s životem v daném století se soustředěním na společenské postavení postavy (události, oblečení, jídlo, víra, 

obvyklý průběh dne, obchodování, obživa, mluva …) 

3. vybrat zajímavý den (rok, událost, svátek během roku, myslet na roční období a počasí…) 

4. vybrat literární dílo, které bude do příběhu zapracováno (zmíněno) 

5. zvolit způsob zpracování a připravit patřičné pomůcky 

6. zpracovat příběh podle zadání 

 

Výsledek: 

Záznam jednoho dne vybrané postavy, v němž bude zachyceno (zmíněno): 

- společenské postavení hlavní postavy i postav dalších v ději 

- zvyklosti a život v dané době 

- nějaká významná dobová událost 

- jedno literární dílo související s dobou 

 

Forma: 

- písemný záznam (deník, list kroniky, …) 

- audiozáznam (vyprávění postavy, rozhlasová hra, …) 

- komiks (kreslený nebo fotografovaný …) 

- film 
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1307 

Den Matěje, tovaryše z kovářské dílny 

Píše se rok 1307 a nám zase začínají krušné časy. Jmenuji se Matěj a jsem nejstarší ze tří synů 

mistra kováře. Jsem také v kovářské dílně tovaryšem u svého otce. Učím se našemu řemeslu, 

které je opravdu těžké, černé, ale krásné. Mám rád oheň a jeho sílu, která umí roztavit železo. 

Vůni kouře v celé dílně a všechny tovaryše z cechu kovářského. Učím se svému řemeslu věru rád. 

Umím však také psát i číst, tomu jsem se naučil v cisterciáckém klášteře v Sedlci. Otec mnichům 

pomáhá spravovat kapličku zasvěcenou svaté Barborce, patronce všech havířů. Také opravuje 

nářadí pro celou hornickou osadu.  

V klášteře bych se učil dál, ale doma mě bylo potřeba, otec si mě vyžádal nastálo do  kovárny. 

Musíme teď kovat zbraně, které jsou potřeba pro ubránění našich hradeb v Kutné Hoře. 

V kovárnách pomáhá hodně dobrovolníků. Jiná práce stojí. 

V celém kraji je velký hlad a obava z nájezdů vojsk Albrechta I. Habsburského. Už jednou jsme 

se mu ubránili, ale přišli jsme o strýce i našeho děda. Před třemi lety padlo mnoho mužů, ale přes 

naše hradby se běsnící vojsko nedostalo. Nesmí se dostat ani teď.  

Jsem už dost velký a vím, že budu také na hradbách. Mladší bratři ke mně vzhlíží, chtěli by také 

kovat meče a stát na hradbách. Já jsem však rád, že tam nebudou. Mám je rád, ale jsou ještě malí, 

Janovi je 10 let a Jakubovi 8 let. Moc bych se o ně bál. Maminka chodí každý den ke kapličce a 

modlí se za nás všechny. A také za ostatní, abychom tento čas přežili ve zdraví. Vím, že je 

nešťastná z těchto časů, kdy je velký hlad a ještě přijdou vojáci. Zdá se mi, že ji více zbělely vlasy. 

Jak rád ji vždy večer po nich pohladím. Většinou večer sedí u svíčky a dlouho do noci obšívá 

plátýnka. Budou se prý hodit. 

V noci se někdy vzbudím, mám strach, ale nesmím to dát znát. Můj otec tam bude se mnou, také 

strýc a sousedé. Můj přítel Janek, který se učí tesařskému řemeslu, bude stát vedle mě. Vím, že se 

na něj mohu spolehnout a on zase na mě. Už tehdy, když jsem spadl do rybníka a neuměl ještě 

plavat, Janek pro mě skočil a zachránil mě. Možná mu to budu moct oplatit.  

Je to opravdu divný čas. Vše stojí. Mincovna je zavřená, groše se nerazí ani ve stříbrných dolech 

nejsou vidět zástupy a kutny havířů. Kdo má zdravé ruce, připravuje se na hradbách. Tesaři 
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zpevňují městskou bránu, aby byla bytelnější, a konšelská rada obchází prostor za hradbami. 

Všichni chceme naše město ubránit za každou cenu. Je to náš domov a část naší země. Z hradeb 

každý večer zní píseň, která nás povznáší a dává nám sílu a víru v dobrý konec.  

 

Svatý Václave, 

vévodo České země, 

kněže náš, pros za ny Boha, 

svatého Ducha! 

Kyrieleison!  

Nebeskéť jest dvorstvo krásné, 

blazě tomu, ktož tam pójde: 

v život věčný, oheň jasný 

svatého Ducha! 

Kyrieleison!  

Pomoci tvé žádámy, 

smiluj sě nad námi, 

utěš smutné, otžeň vše zlé, 

svatý Václave! 

Kyrieleison!  
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1336 

Historka z královské historie 

Sčítáme druhý den nového léta tisíce třístého třicátého šestého. Co vezmu sobě za šat? Venku je 

zima. Zvolím růžový vlněný surcot s vlečkou a plášť v barvě vlčího máku podšitý veverčí 

kožešinou. Nechám si uplést copy, které mi chůva stočí na uších a celé vlasy zakryje závojem. 

Dále zvolím kruseler, jež jemně lemuje tvář. Na kruseler patří obroučka. Málem bych opomněla 

opasek, co mi krásně spadá na mé útlé boky. 

Zpovzdálí nesměle pozoruji splašený dav na dvoře hradu. Chlum vyvolávající paniku připomíná 

chvátající mravenečky zaměstnané donáškou smítek jehličí na své mraveniště. Na všechnu 

tu podívanou se snáší obrovské sněhové chuchvalce. Přenáší mě v myšlenkách do chmur 

vzpomínek. Před očima stále vidím ztrápenou matčinu tvář oplakávající smrt mého ctěného otce 

Jindřicha. 

Budiž mu země lehká! S nadějí, že budu mít pokojnější život, nebudou-li mě tížit útroby otcem 

zbudovaného dvora, mě matička poslala z Brna do královské Prahy. Při rozloučení mi žehnala se 

slovy: „Dá-li Bůh, opět se v radosti setkáme…“ Již jsme se nesetkaly. Na počátku sluncem 

zalitého podzimu minulého roku znenadání přivála tmavá mračna, dozvěděla jsem se, že matka 

žalem zemřela.  

Zdvihám zrak k smutně šedým nebesům, která želí se mnou. Šeptem pronáším modlitbičku 

a palcem pravé ruky napodobuji dva tahy na čele, jimiž mi matička dělala křížek na dobrou noc. 

Ze vzpomínek mě vytrhne zavadění služebné o mou prostornou sukni. Prudký náraz má 

následky. Jedním z nich je pád pečené kachny přichystané v černé kuchyni na zem. Sehnu se 

připravena postarší služebné pomoci, ta se mi ale ani neopováží studem podívat do očí, jen se 

neustále vroucně omlouvá. Žena je okřiknuta výše postaveným mužem, jenž na průběh příprav 

oslavy dnešního příjezdu královy druhé manželky Beatrix Bourbonské z Francie dohlíží. 

Na hradě přebývám téměř šest let. Díky výbornému vztahu krále Jana Lucemburského a mého 

otce, Jindřicha z Lipé, se mě vstřícně na Pražském hradu ujali. Přijala jsem svůj příbytek jako 

opravdový domov. Komnata se skromně pyšní umělecky vyřezávaným nábytkem, lůžkem se 

závoji zavěšenými od vysokého stropu a dokonce vlastním prevétem. Vše doplňující je majestátní 

okno směřující na východ. Výhled na celičkou Prahu, kdy zlatavé ranní paprsky šimrají po 
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rozespalé tváři, mě probouzí k životu. Slunce se rodí den za dnem pro svou velkolepost. Každý 

nový den je Boží dar. 

Po příchodu králova syna Karla a jeho milostivé paní Blanky do Čech se mé poslání na hradě 

zcela změnilo. Z nebohého sirotka vyrostla dívka zralá na vdávání, slyšela jsem občasně vzdychat 

dojetím svou chůvu. Tvrdá ruka hradních mravů ze mě vychovala ctnostnou ženu, zato 

zvídavého ducha dítěte vypudit nikdo nedokázal. Sama markraběnka Blanka z Valois si mě 

vybrala, jako svou nejdůvěrnější společnici. Oblíbila si společné večerní rozpravy v českém jazyce 

s příměsí francouzštiny, jež vedly k poodhalování mnohých tajemství. Klást otázky a sama hledat 

odpovědi, je pro ženu naprosto nepatřičné. Pravdu jí předkládá v první řadě Písmo svaté a 

manžel. 

Další příjemnou změnou bylo spřátelení s královským synem Karlem. Karla má zvědavost 

a nevhodná touha po vzdělání nepohoršovala. Vzal mě za vlastní skoro jako mladší sestru a 

dovolil mi tajně navštěvovat jeho komnaty, kde mě s nadšením učil číst. Karla těšilo, jak zapálena 

dychtím po vědomostech. Často bratrsky vyprávěl o svých zážitcích z dětství a mládí prožitém 

mimo Čechy. Střádal myšlenky, ze kterých vznikaly zápisky. Ty později posloužily jako předloha 

pro jeho životopisné dílo Vita Caroli. 

Lidé se sbíhají na znamení trubačů ve věžích, kteří netrpělivě vyhlíží družinu Beatrix Bourbonské. 

Vůz přiváží královu choť. Vznešená urozená žena krále Jana Lucemburského, žena mladého 

věku, ale zamračený a přísný výraz tváře ji činí starší. Šat výrazný, poznamenaný francouzskou 

elegancí. Mou pozornost poutá červený plášť podšitý hermelínem se zlatou sponou na levém 

rameni. Kožešina lemuje i rukávy. Vlasy kryje dvojroký henim. Zpoza pláště vykukuje surcot 

z těžkého zeleného sametu. Nechybí úzké špičaté střevíce ani rukavičky. 

Velkolepá hostina na počest příjezdu budoucí královny přináší na stříbrných podnosech vybrané 

pochoutky v podobě pečené drůbeže, zvěřiny a jehněčího. Nabízeno je ovoce a medovina. 

Družina spolu s Beatrix se po vydatném hodování odebírá k odpočinku do připravených komnat. 

A já využívám možnosti vplížit se do Karlova příbytku. Netuším, že jsem sledována Beatrix. 

Přestože mě Karel mile vítá, domlouváme se na jiném dni i čase. Po dobu přítomnosti Beatrix na 

Pražském hradě omezíme naše setkávání. Karel musí ve zdvořilosti upřednostnit Beatrix. 

Zklamaná odcházím a hned za dveřmi se střetnu s urozenou paní Beatrix. Měří si mě přísným 

podezíravým pohledem. Utrousí cosi francouzsky v domnění, že nerozumím. „Ne, nejsem 

poběhlice urozená paní. Jsem Klára, dcera Jindřicha z Lipé. Jsem společnicí Blanky z Valois a 

dobrou přítelkyní kralevice Karla.“ I když jsem rozlícená, běžím si po svých povinnostech. 
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V čase před večeří za přítomnosti Blanky si všímám jejích uplakaných očí. Nápadná je i její 

odtažitost. Co se děje? 

Večerní hostina se nese v rádoby přátelském duchu. Beatrix hýří úsměvem směrem k Blance. O 

mou osobu ani okem nezavadí, přehlíží mě. Těžko nese i mou přítomnost u stolu. Ale proč? 

V Blančině obličeji se odráží lítost a Karel je zmatený. Při poznámce Beatrix, že si Blanka hřeje na 

prsou hada, žádá Karel vysvětlení. Vše vyvrcholí posměšnou větou, jež vysloví Beatrix přede 

všemi na adresu Karla. „Jaký budeš asi vládce, když nedokážeš být ani dobrým manželem?“ Karel 

odvětí. „Nejste to Vy paní, kdo mě může soudit. Jen Bůh ví, kdo jsem a jemu se budu zpovídat, 

ne Vám. Svou ženu Blanku miluji a jsem jí plně oddán. Ta malá nevinná duše, Klárka, nesla vzkaz 

pro mou paní. Ale je patrno, že v tom rozrušení na něj zapomněla.“ 

Neskonalá vděčnost, ale i odhodlání vše Blance o samotě vysvětlit, mi byla velkou úlevou. 

Zítra se tak stane. 

Zda jsem to byla já, kdo přispěl k budoucí myšlence o založení univerzity, nebo vtipná poznámka 

Blanky o Karlově potřebě vzdělávání druhých, to nevím. Ale univerzita stojí. 

Po této události Beatrix pochopila, že její spřádané intriky nebudou mít u dvora úspěch. 

Ani u lidu poddaného nenajde valné přízně. To vše povede k tomu, že bezprostředně po 

korunovaci na českou královnu, zemi opustí. Dvůr i lid její rozhodnutí uvítá. Beatrix se do Čech 

už nikdy nevrátí. Stane se tak léta páně třináct set třicet sedm.  

 

 

Surcot, svrchní sukně je svrchní oděv, něco mezi pláštěm a šatovou sukní, 

společný vznešeným mužům i ženám. Začíná se nosit kolem poloviny 12. 

století, kdy má tříčtvrteční rukáv, od konce 12. století je pak bez rukávů, 

bohatě řasený, u žen delší u mužů sahající ke kolenům i níže. 

Kruseler, šlojíř neboli zakrytí 

hlavy 
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1414 - 1415 

Z deníku studenta 

28. října 1414 

Vstal jsem velmi brzo, asi kolem páté hodiny ranní. Nemohl jsem už dále spáti, a tak jsem začal 

psát dopis rodině do Žitavy. Bohužel již nastal čas, musím jít studovat. Tento den mě čekají ještě 

tři přednášky. 

 

Studium je sice těžké, ale snažím se ho co nejlépe zvládat, protože se chci stát něčím víc, než 

nějakým obchodníkem s plátnem jako je můj otec. Hned po skončení studia jsem šel poslat dopis 

rodině a stala se mi úžasná věc. Okolo mě procházel samotný mistr Jan Hus a za ním dav lidí, 

kteří ho následovali. Já zbožňuji práci Jana Husa, přečetl jsem všechna jeho díla. Jeden z lidí na 

mě zakřičel, ať jdu s nimi. Ač jsem byl ohromen tak moc, až mi ztuhlo celé tělo, tak jsem poslechl 

a šel s davem. Najednou jsem stál v kapli a slyšel, jak Hus začal kázat. Bylo to pro mě tak 

inspirující. Mluvil o úžasných věcech, víře a o poznání pravdy. Když kázání skončilo, samotný 

Hus ke mně přistoupil a sdělil mi, že si mě již všiml na univerzitě. Poté jsme si povídali o studiu a 

knihách. Nakonec mi podepsal své dílo O církvi, které je mé nejoblíbenější. K večeru jsem šel do 

svého příbytku a cestou jsem pořád myslel na to setkání. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Opravdu to 

pro mě byl nejlepší den v životě.  

 

5. června 1415 

Večer po vyučování jsem šel do mého skromného příbytku. Jenže v jedné tmavé uličce mě 

napadly dvě postavy. Když jsem se probral, byl jsem přivázaný k židli v nějakém sklepení. Po pár 

minutách ke mně přišla jedna z postav, vypadala jako muž a začala se mě vyptávat, co vím o Janu 

Husovi. Já mu odříkal známé věci, jako třeba že to je rektor na univerzitě a tak dál. Jenže chtěl 

vědět více osobních informaci. Já žádné nevěděl, jenže on mi nevěřil a začal mě bít. Po pár 

hodinách ukrutné bolesti, když zjistili, že opravdu nic nevím, mě nahého vyhodili na ulici. 

Dokulhal jsem domů a začal brečet. 

 

Snažil jsem se přemýšlet, proč by někdo něco takového dělal jen kvůli informacím o Janu Husovi. 

Nevěděl jsem, jestli o tom mám někomu říci. Bál jsem se, přeci jen jsem jeden z mnoha 
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neznámých studentů univerzity, ani moc bohatý nejsem, proč by mi měl někdo věřit. Nakonec 

jsem usnul bolestí a únavou. 

 

7. července 1415 

Dnes na bohoslužbě jsem se dozvěděl, že byl mistr Jan Hus upálen z důvodu kacířství. Nedává 

mi to smysl. Vždyť byl Hus slušný křesťan. A došlo mi, proč mě tehdy mučili ti lidé. Jenže tato 

vzpomínka mi vrátila muka, která jsem prožil. Už zase se to vrací. Už to dál nesnesu. Celé týdny 

mám v hlavě jenom tu bolest. Už to nevydržím. 

 

Posledních pár dnů přemýšlím nad tím, že by mohl být dobrý nápad skočit z kostelní věže. Pořád 

ale myslím i na svoji rodinu, ale to zlo, které tady je, je tak mocné, že sním nelze bojovat. Nesvedl 

to ani Hus. A když je teď mrtvý i on, proč bych měl také žít. 
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1424 

Zlé zprávy 

Procitla jsem ze snu a mžouravě jsem se poohlížela po malé a stroze vybavené světnici z vyhřáté 

pece. I přesto, že teprve svítalo, matka byla dávno na nohou. Z venku byl slyšet rachot zbraní, 

zvířata a sem tam se ozývaly i tóny písní, obyvatelům Tábora už den začal. Společně matkou a 

třemi mladšími sourozenci jsme posnídali, každý dostal tenký krajíc chleba a k tomu trochu vody 

z místního potoka, víc jsme si nemohli dovolit. Po společné modlitbě jsem věnovala chvíli 

myšlenkám na svého otce, který byl součástí výpravy vedené Janem Žižkou z Trocnova. 

Bezokým vůdcem a neporazitelným bojovníkem.  

S matkou a sourozenci jsme ještě v brzkých ranních hodinách vyrazili na dlouhou cestu do města, 

k sedlákům. Bylo mi odporné pro ně pracovat, zatímco oni vůči nám nebyli schopni projevit ani 

známku slušnosti. Nenáviděla jsem jejich povýšené výrazy, byli neskutečně hamižní, podlí a 

chamtiví. Stejně tak, jako má matka a celá rodina, jsem neměla žádná práva a byli jsme všichni 

velmi rádi alespoň za to málo, co jsme měli. Byli jsme Bohu vděční za každý nový den, za každou 

novou příležitost. 

 

 

Červen roku 1424 započal a s ním i velmi horké počasí, a tak byla práce na poli a u zvířat o to 

náročnější. Cítila jsem, jak mi po zádech teče pot, a z břicha se mi ozývaly nepříjemné zvuky. 

Žíznivě jsem se podívala na nádobu s mlékem, byla jsem na pokraji svých sil. Nepokradeš. 

Připomněla jsem si jedno z deseti božích přikázání hlásaných Janem Husem, mužem za kterého 

stálo za to bojovat. Nejen za něj, za spravedlnost. 
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Po velmi náročném dni a svolení sedláků jsme se s rodinou uchýlili k odchodu. Celou cestu jsem 

s mladším bratrem matku vláčela, sotva stála na nohou, byla velmi unavená. I přesto nám po 

příchodu domů přinesla kaši, aby alespoň trochu zasytila naše hladové žaludky. Všichni jsme se 

po společné modlitbě ukládali ke spánku, když jsme uslyšeli nadšený křik a zpěv.  

Do Tábora se v čele s Žižkou vracela celá výprava. I v pozdních večerních hodinách měli všichni 

náladu na oslavy, ale Žižka sám se z nich brzy odpojil a zamířil přímo ke dveřím našeho domu. 

Netušila jsem, co to znamená, ale uvnitř se mi usadil nepříjemný pocit, když jsem ho s nečitelným 

výrazem pouštěla do světnice. Vyprávěl nám o bitvě u Malešova, o jedné z nejvíce krutých a 

krvavých bitev, o naprosto rozhodujícím vítězství. Pak se na notnou dobu odmlčel. Čas snad 

jakoby se zastavil. Vydechl a pověděl nám o smrti našeho otce. Slovo zahynul mi znělo v uších 

ještě dlouhou dobu po jeho odchodu. Pozorovala jsem uplakanou matku a šokované sourozence, 

kteří jeho slovům nerozuměli. Uvnitř sebe jsem cítila spalující bolest, vztek, smutek, chtěla jsem 

řvát, ale věřila jsem Bohu, věřila jsem, že už je milovaný otec na lepším místě. 
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1497 

Dopis na rozloučenou 

15. cžerwna 1497 

Dobrj den, otcže, matko!  

Na pewninu gsme vspěssně dorazyli giž před pěti dny. Mé lékařské dowednosti, coby pomocnjka 

nasseho mistra nabyté na vniwerzytě gsem paužil pauze gednau a to w lehkém přjpadě. Mnoho 

mužů, kteřj nebyli z powolánj námořnjcy, dostalo mořskau nemoc, wčetně pana Wespuccyho. 

Než gako studenta a lékařského pomocnjka mého mistra mě tu berauwážněgi djky Wám, otzče a 

Wassemu obchodowánj s plátnem. Vž gen djky Wám gsem se sem wlastně dostal, studentů, kteřj 

by mohli dělat pomocnjky ge welká kupa a každý by se chtěl nalodit za widinau welkého zysku.  

Hned druhý den, co gsme přigeli, zacžala docházet pitná woda, gelikož gsme dle wýpowědj 

Kryštofa Kolumba wěřili, že gi nebude těžké nagjt. Museli gsme vskutečnit wýprawu, která by gi 

našla. Neucházel gsem se o mjsto w nj, přece gen se gde někam, kde nikdo nikdy nebyl a mohlo 

by to ohrozyt můg žiwot. Kapitán ale rozhodl, že hlawnj lékař musý zůstat, pro přjpad, že by se 

wýprawa newrátila, ale pomocnjk musý gjt. Po rozkazu gsem nemohl nic namjtat, wěděl gsem do 

čeho gdu geště w Žitawě, nikdo by mě tam wlastně ani nechtěl, gá gsem o toto mjsto tolik 

usylowal, tak teď musým splnit rozkaz.  

Kněz nanesstěstj nessel s námi, měli gsme gen geden wýtisk Bible, která byla tisstěna w latině. Gá 

gsem z lidj na wýprawě vměl latinsky neglépe, tak gsem byl i takowý malý kněz. 

Dalšj dwa dny gsme hledali wodu, potrawu gsme měli s sebau.  

Narazyli gsme na domorodé lidi, muži hned wytáhli swé ssawle a domorodce wylekali. Chwjli se 

nic nedělo, ale nagednau gsem vcýtil na krku hroznau bolest. Dalssých pár domorodců nás 

ochrnulo djky swým zbranjm, museli být otráwené, protože od té doby si nic nepamatugi.  

Probudili gsme se až w chýšjch, byli gsme wšichni, ale swázáni a s obrowskými bolestmi. Něgaký 

ssaman nám wyměňowal obklady, zprwu gsme se bránili, mysleli gsme, že to bude dalssý ged. 

Kupodiwu nám chtěli pomoct. Geden z mužů se chtěl pomodlit, domorodcy newěděli co dělá, 

negspjss sy mysleli, že se chce dostat ze zagetj, to se ale pozděgi powedlo. We stanu byl pauze 

ssaman, dwa muži sy dokázali rozdělat pauta, a pomohli i zbytku, gá gsem nanesstěstj přissel na 

řadu gako poslednj. Při vtěku mně geden zranil. Negdřjwe gsem sy toho newssýmal, ale pozděgi 
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zacžala rána bolet. Co negrychlegi gsme se wrátili za zbytkem. Na pewnině gsme byli giž cžtyři 

dny. W táboře nebyli wssychni, Wespuccy a pár dalssých mužů giž zacžalo mapowat a obgewowat 

nowá wzemj, které chce zpracowat we swém djle.  

Gá vž ale pauze ležjm, rána se osskliwě zanjtila a nemáme ani wodu, kterau bychom gi omyli. 

Takřka celý den gsem stráwil modlitbami s našjm knězem. Lékař nawrhuje nohu odstranit, ale za 

těchto podmjnek, gako ge nesnesitelné horko by to znamenalo gistau smrt.  

Napadá mne gjt za domorodcy, třeba by sy wěděli rady, ale na to už nenj čas, proto Wám pjšu.  

Ani tento dopis nepjssu gá, nemám na to dostatek syl.  

Měl gsem Wás rád, žigte we zdrawj a měgte se dobře. Wespuccy mi přisljbil, že Wám tento dopis 

osobně předá, bude to welmi slawný muž a ge to pro mne ctj. 

Wáss Bořiwog 
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1148 

Panoš Jan Slávek ze Slavkova 

Rád bych vám představil naši postavu z 12. století Jana Slávka ze Slavkova, který je syn svého 

otce Václava. Kvůli druhé křížové výpravě byl šlechtic Václav Slávek ze Slávkova povolán 

k vojsku Vladislava II. Nemohl odmítnout, protože byl málo majetný český šlechtic, měl hluboko 

do kapsy, a tak sebou musel vzít i svého nejstaršího syna Jana. Mladší synové zůstali ve Slavkově 

s matkou Ludmilou Slávkovou ze Slavkova. Jan, coby dědic otcova dvora byl nucen se zúčastnit 

výpravy jako panoš. Václav měl o svého třináctiletého syna strach, ale neměl na vybranou. 

Cesta začala náhle a na českém území. Latinsko-křesťanské státy výpravě nějak moc nevadily. 

Tyto oblasti byly velmi pohostinné a výpravě se dařilo. Nebyl žádný problém s nájezdy ostatních 

národů. Po čtyřech měsících došli na hranice s arabskými státy. Zde se začal lámat chleba. Lidé 

v těchto krajinách už nebyli k výpravě nijak přátelští, a už vůbec ji nepodporovali. To vedlo 

k náhlým nájezdům různých kmenů a povstalců. Většinou se museli města po cestě i dobývat, což 

stálo mnohé životy vojáků. Václav a Jan ovšem vše přežili a následovali výpravu až do města 

Bělehrad. Bylo obtížné město získat, ale povedlo se a cesta vedla dále na východ. Poté přišel 

osudový den. 

Ráno se Jan probudil po boku svého otce v lese nedaleko Bělehradu. Hygienu moc neřešili, proto 

hned po probuzení do sebe něco hodili. Snídaně musela být vydatná, aby vojsku dala dostatek 

energie na celý den. Nejčastěji byla používána ovesná kaše s vlašskými ořechy. K tomu nesmělo 

chybět sušené ovoce, konkrétně meruňky, švestky a jablka. Jan bezprostředně po snídani uklidil 

věci po jídle. Musel také připravit zbraně jako meč nebo kuše a šípy. Za stav zbraní zodpovídal 

právě on spolu se zbytkem panošů. Poté se celé vojsko vydalo na cestu. Koně cválali spolu se 

svými jezdci, zbytek musel po svých. Zhruba po třech hodinách cesty přišel čas na oběd. 

Utábořili se blízko lesa. Ihned po utáboření si vojáci sundali své těžké zbroje a různé hábity, 

někteří z nich nosili dokonce i čepice, aby je přilba příliš netlačila. V tuto chvíli začali vařit oběd. 

Obvykle byla čočková kaše, výjimečně maso, které si ulovili. Po obědě následoval lehký 

odpočinek. Následně si museli zpátky nasadit celou zbroj a pokračovali dále v cestě. Ovšem dnes 

se stalo něco neočekávaného. 

Nejprve slyšeli hlasy z nedalekého kopce. Poté je spatřili. Byli to vojáci srbského krále Nemanji 

Matiče, který nechtěl, aby druhá křížová výprava dorazila do svého cíle. Celá armáda spolu 
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s Janem a Václavem se se vyděšeně začala připravovat na boj. Jan měl opravdu strach, protože to 

bylo první přepadení, které viděl. Jeho otec Václav ho bez váhání uklidňoval. Vojsko utvořilo 

obranou formaci pod kopcem. Srbové na ně zaútočili a bitva začala! Václav stál v první řadě 

obranného bloku. Jan měl o otce obavy, ale nemohl prakticky nic dělat. Mohl alespoň nosit vodu 

na bojiště a pomáhat raněným. Armáda Vladislava II. zvítězila. Václav přežil, až na pár šrámu byl 

v pořádku a Janovi se ulevilo. Po vyhraném boji následovalo prohledávání padlých Srbů, protože 

jejich cennosti se tam přece nemohou jen tak válet. Prohledávání se zúčastnil i teprve třináctiletý 

Jan, pro kterého byl velký šok vidět tolik padlých. U srbského krále Matiče našel něco, co 

opravdu neočekával. Byla to veršovaná předmluva ke staroslověnskému překladu evangelií zvaná 

Proglas. Nikdo netuší, jak se tato kniha mohla dostat do Srbska.  

Cesta mohla tehdy pokračovat dál směrem k městu Sofia. Ale s tím se seznámíme třeba příště. 
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1283 

Poklad na Bezdězu 

 
Před dávnými časy se u jednoho velkého jezera, na vrcholu vyššího ze dvou kopců tyčil mohutný 

strážní hrad a v něm už přes čtyři roky Oto Braniborský ukrýval korunního českého prince 

Václava a jeho sestru Anežku. Zatímco mladý Václav byl vězněm na Malé věži bezdězského 

hradu, princezna Anežka, která nebyla pro Ota takovou hrozbou, se mohla v okolí hradu volně 

pohybovat. A tak často pobývala v hradní kuchyni, kde teď musela pracovat její a Václavova 

chůva Eliška. Spolu s nimi na hradě byl Heřman z Doks, osiřelý chlapec původem z nižší šlechty, 

který byl v těchto dobách členem hradního vojska a jenž se během těchto chmurných let stal 

jejich dobrým přítelem… 

https://youtu.be/0UEmexdRpIk 

  

https://youtu.be/0UEmexdRpIk
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