(1 )

ORDINARI*MORTAIGNE
TIJDENDER
Nepravidelně Vycházející Soubor Sesbíraných Zaručených Zprávv
a Nowin Vlastním Nákladem Vydán a vytištěn
Thomasem Anderlichem v Mödritz.

———————————————————————————
Úterý, 23.března

šem členům Regimentu, přátelům, vojákům a milovníkům starého vojanství, se dává na
V
vědomí, že v den 3.dubence léta Páně tohoto roku, se koná mustruňk a cvičení lidu vojanského

Regimentu Mortaigne.Shromážděte se v hodině desáté dopolední na místě jenž se zove
Hájkem Zamilovaných, který se nalézá v Řečkovicích – části města Brněnského. V ten čas
započne nejdříve mustrování a posléze, ponejprv cvičení se zbraněmi samotnými, načež
střílání a píkování po sekcích, kumpaniích a v celém regimentu taktéž, se bude cvičiti. Vezměte
tedy sebou veškerý zbraně co budete potřebovati. Oděv přiměřaný se taktéž doporučuje, leč
není nutnou podmínkou. Jidla vemte co unesete a nápojúv co kapitánovo hrdlo zmůže.
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Takovéto cvičení a mustrování se bude konati podvakráte. Druhé cvičení a mustrování jest
stanoveno na 24.dubence. Pro všechy jest věcí dobrou že se obou cvičení zúčastní. Nicméně i
jeho účastenství na jediném a jedno jakém jest v případě vybírání na prestižní akci bude ku
pomoci.
práva od našeho košického zpravvodaje: Dovolte mi pozvat Vás na rekonštrukciu bitky s
názvom Košice 1644, ktorá sa uskutoční pri priležitosti oslav Dni Košic 1. mája 2010 v
Mestskom parku v Košiciach. Stručný program akcie, na ktorom sa stále pracuje a ktorý sa stále
ladi v zavislosti od požiadaviek města bude vopriaď oznámený. Nicmenej hrubý priebeh by
mal vypadať takto:
Vpiatok príchod účastníkov o cca 17 hodině, stavba tábora, prezliekanie sa do kostýmov,
večerný sprievod mestom spojený s predstavovaním jednotiek na Hlavnej ulici a skladanim
prísahy, návrat do tábora. V sobotu počas dopoludnia nácviky a laděnie jednotiek, príprava
speciálných akcií pre potreby rekonštrukcie.O 15 hodině verejná generálka, teda prvá bitka. Po
prvej bitke experiment, v ktorom by sme radi skusili postavit zo vsetkych účastníkov naozaj
funkčnú tridsiatkovú jednotku a prezentovali ju pred divákmi, na presnej podobe tejto části
programu sa stále pracuje vo spoluprácii s Mortaigne regimentom.O 19 hodině bitka na ostro,
teda druha bitka. Priamo z bitky večerny sprievod mestom - a la pochod veteranov spojeny s
dekorovanim jednotiek na Hlavnej ulici. Zo scenára vieme toto: Takže sa presúvame do roku
1644 a Moravu plienia Švédi, spolu s uhorskou zberbou Juraja I. Rakociho. Kedže cisárska
strana zacitila šancu, pokusila sa obsadit sídělne mesto Rakociho, teda Košice. Generál
Esterhazy to podla všetkeho nezvladol a s postupom navracajucich sa vojsk sa stahuje ku
Prešovu, pričom cestu mu spríjemňuju vojáčikovia košickej mestskej posádky pod velením
capitaina Urbana Reothyho.

Z

ruhá zpráva od našeho košického zpravvodaje: Zároveň by sme radi upozornili na den 10.
D
april 2010 ( od 12 hodiny do 21 hodiny), keď v košickom Kulturparku organizujeme workshop
zameraný na tridsiatkove vojenstvo. Jeho súčastou budú prednášky o historickom pozadí
stavovskych povstaní, odievaní, košických fortifikaciach a tridsiatkovom vojenstve. Okrem
toho budú súčastou praktické nácviky a vojenský dril zameraný na pikanierov, na záver
workshopu sa pokusime účastníkov zapojiť do nášho regimentu Košickej mestskej hotovosti.
Vstup na workshop je volny, cestovne, stravu a ubytovanie počas tejto akcie nezabezpečujeme.

epravidelné okénko historické Vám s hrdostí přináší část překladu díla Henryho
N
Hexhama – The principles of the art military, s podtitulem Practised in the Warres of the

United Netherland, neboli Základy umění válečného:
Gentleman of the Armes
Dalším hodností jest Gentleman of the Armes, jenž by měl býti nejzkušenejším mužem
kompanie, jehož úkolem je dohlížet pilně na výzbroj kompanie, značit je a počítat, a držet list,
na němž je číslo a značka, kterou každý voják má na své zbrani. Jeho povinností je přimět vojáky
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udržovat své zbraně čisté a v pořádku, a jestliže bude cokoli chyběti, nebo bude zničeno, musí
je zanést ke zbrojíři, aby byly spraveny. A jestliže kterýkoliv voják dostane passport pro
opuštění kumpanie, bude nemocen, mrtev nebo zběhnul, on sám či corporall musí odnést jeho
zbraně a uschovat u sebe, aby nebyly ztraceny, a zachovávat je čisté, dokud je neodevzdá
jinému vojáku, který bude nově naverbován. Nad to je jeho povinností dohled nad strážemi,
aby jejich zbraně byli v dobrém pořádku, a držet zásoby prachu, kulí, doutnáku, a to vydávat
corporálům či jejich zástupcům – Lanspresadoes.
znamowatel :V Brně U Jakuba mají skwělé spisky Englundovy: Nepokojná léta a
O
Nepřemožitelný. Každá za cca 300 Kč.Pro ty kdo toto dílo nemá jest zakoupení přímo

poviností.
Pro kuřáky a milovníky dýmu tabákowého jest tradingpost.wz.cz/dymky.htm místo kde
rozličných dýmek možno získati.
Předplatné na celý rok stojí 2 tolary a 8öre + Oznámení či Inzerce všelijaká jest po domluvě s
redaktorem možná.
FINIS.
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