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tom říkali a rnyelili J obřího

plrmen' — Po turnaji byla Vřliká

slavnof Vltiové pírdvrdcni'
před vétolu KarU V tele vak
t h vítěift kfiřili tiiii nJpřfd --

nějíl ÍVíi pan Lev pan Kolovrat!

a pan Bořita A tu ukitato

jak si jich vévda vi-li- c táli a
zvláště pana Lva n ! sňav svfij
vlatní řetěz zlatý se znamením
zlatého rouna pověil jťj ra hrdlo

panu Lvovi Ten iokíckl A vévo-

da udeřiv ho třikr4le mečem na ra--

meno přijal ho tím rrezi rytíře zla-

tého rouna Té cti dostalo so také

panu Kolovratu a Bořitovi A

čest ta nebyla malá tn-b-o vévoda
Karel Burgundský byl sám toho řá-- '
du a znamení zakladatelem — i

Tam v tem Brabantsku jsme se

měli vfibvo dobře a jsme si dobře
tam Žili Měli nás všude rádi
všude byli k nám úslužní a tak než

jsme se nadáli minulo šestnáct"
dno co jsme v Brusselu se zdrželi'
A ještě nás nechtěli pustili Ale

my juž nemohli déle se meškali a

tak dne osmnáctého když jsme si

všechno na další cestu připravili
odebrali jsme so na hrad aby-cho- m

vévodovi Filipovi a mladému
vévodovi Karlovi jeho synu jak
náleží a slušně se poděkovali A

tu nás naposled čaitovali v krásné
síni stropu pozlatitého stěn drahý-
mi čalouny ověšených Z oken při
vrchu krásně malovaných bylo vi-

děli zrovna do rozlehlé obory při
hradě Byla tam krásná podíva-
ná —

"Aíe vždyť to bylo v zimě"
vskočila Liduška dědovi do řeči
"Ano v zimě ale měli tam krás-

né staré stromy a průsekem jejich
bylo viděti veliký velikánský ryb-

ník"
Starý pán vida že jeho vnoučata

očekávala něco jiného čtverácky se

pousmál a pokračoval:
"Hodovali jnrae v té krásné síni

Pojednou když jsme juž dojídali a
tu juž bylo hezky šero ozval se
venku hlahol trub a kotlů My na
se udiveně hleděli vévoda však
usmáv se vyzval rás abychom so

pojívali okny
lPkri£ováu()

Severovy prášky proti bolestem

hlavy pomohou vždy Mějte je po
ruce
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Uvili HUantilé vyvolali
hlučné Jeho jméno trubači troubi-
li bubenicí bubnovali a viechtn
lid venele křiřel J4al a výikl
UvC Uk vítlie
My vřak vidouce U tenki dřev-c- c
v duclm jme e imili Jk4 to

hračka tilřm4 tak pro pachoUU a

panoiky kdjl ku cvičí pan Kolo-

vrat na h!a divoč o tom mluvil
Dobře JtStř že ženky neroiumřli
l'ak naUl t4pa talíího ipĎnobu
aby jeden druhého se sedla vyho-
dil jak bývi V tom lipase pan
Lev nad jiné se vytoamenal Oh
milí chlapci jako by nedivno by-

lo dobře bo vidím toho sUtnébo

pána jak na svém krásném vrantku
v okol vjíždřl Kftft jeho měl

krásný pancíř v předu i vtadu me-

tl ušima vysoký strakatý chochol
a v tom chocholu jak sebou kfln

jen hnal zvonily tři stříbrné rolni-

čky I ohon vraníkftv byl vytdo-be-n

a to na bořejlí Části drahým
aksamitem višňové barvy na kte-

rém! aksamitu ke viema se jeitě
leskly slatotkané pentličky krásně
uvázané
Na pana Lva byla krásná podíva-

ná ale nejenom pro drahé odění
ale také na to jak dva burgundské
rytíře jednoho po druhém pěkně
vyhodil ze sedla

To tak pořídil pan Bořita že

pan Kolovrat Žehrovský rovněž
tof se rozumí Bořita dva a Ko-

lovrat
"

tři I jiný by toho měl do-

sti ale sotva se s nimi spořádal
už se ptal Kolovrat pana Lva kdy
že tedy začnou jako doma po če-

sku Pan Lev mínil že by si měl
trochu oddechnouti alt Kolovrat
se dal nahlas do smíchu tvrdě
nyní že je právě při dobré chuti
tak jen aby začali
Pan Lev nechtěje se dáti zahan-

bit) svolil a nabídl se že on sám

půjde Kolovratem v okol lhwd
fial i kolčí bělmy) dali si odepja-
ti těžké pancíře a za ně připjati
sobě lněné proSívanice) A Jak
ie vyhoupli do sedel na koně po-
dalo pacbole#) panu Lvovi jebo
dřevce a já panu Kolovratu Už
v Kn okamžik bylo nám kolem sly-Se- ti

výkřiky ážasu"
"A čemu se divili?" ptal se Ja-

roslav očí s úst dědových nespou-

štěje
"Po prvé těm dřevcftm bylaf g

Čech veliká silná těžká a ne

) Kolčí helmy Jichž ožíváno

při klání či turnaji
) Lněný pancíř prošívaný
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ný kdo by se byl proti ní tak roz-

jel byl by na kolik siha s koně

vyletěl
Ano sim silný kfln pana Kolo-vrat- a

to nevydržel Jak jeho pán

prudce vjet dřevcein do stěny na

stal takový náraz že milý hnědák
Kolovratov a bylo to nějaké zvíře
sklesl na radní nohy a div se ne

svalil Ale pan Kolovrat z&stal v

sedle jako přibytý?
"Je přivázán ! Je přivázán 1

To není jinak možná !" začali vám
ti Francouzové volat i Mnozí

iraňky kolem okolu přcskákali a

běželi ku panu Kolovratu ohmatat
ho a přesvědčit se není li přivázán
Než on v ten okamžik pozoruje to

vyskočil ihned ze sedla a dav koně

sebravšího se zase na druhý konec
odvésti přede všemi na něj se vy-

houpl a založiv nové dřevce tamto
se bylo zlámalo na novo se proti
zdi rozjel a vypadlo vám zrovna
tak Dřevce se zase zlomilo k&ň

sedl na zadní ale pan Kolovrat
zůstal v sedle To byla síla ! A

nyní jste měli slyšeli co ti Fran-

couzové burgundští vyváděli jak
jásali tleskali a volali' V tom ta-

ké zablučely fanfáry trub a hlučné
bubnování že bylo radost poslech-
nout! Ale největší radost měli

jsme my Čechové ! Tak j(4me se z

toho radovali jako by každý i nás
to byl vyvedl a jako by každého z

nás ctili a slavili

Bylať sláva pana Kolovrata slá-

vou českého jména a o to nám bě-

želo všude nejvíce abychom mu co

nejvíce cti a slávy a zjednali
Pan Lev byl obzvláště rozradován
a tiskl upřímné ruku panu Kolo-

vratu —

Ale to ještě nebylo všemu ko-

nec Jak li dví zápasníci s okolu

vystoupili vjeli tam dva noví z

naší družiny: pan Frodnar a Ko-

vářský Ti tsvé proti sobě hnali
v takovém odění a tak jako pan
Lev a pan Kolovrat A oba také
ukázali jakou mají sílu nebo jak-
koliv se prudce srazili žádoý z

nich se sedla nevyletěl Pak oba

dřevce odhodili a chopili se ntíí
české zbraně — palcátu který měl

každý usedla A to jntj měli vi-

dět! jak ti dva na sebe doráželi jak
do sebe železnými palcáty bušili
až jiskry s nich prchaly Jak obrat-
ně riny zachycovali jim se uchylo-
vali a koně otáčeli Někdy když
rina dopadla až helmice cvakla

vykřikovaly paní a slerny myslíce
že se jistě nékterý t těch našicb zá-

pasníku svalí Ale nesvalil se ani
ten ani onen Jtidný i nich nebyl

IopuJt toroiy ékj
1 1


