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aePaarrý v. KTáiovaké Eananí* Pracmongtrátů kláĚtcra Strahovekéhov Prase v' říJnnr 1939_ za př-dtounogtr .Iaúg úrioiii-oí"i"-íap:-Trř:-Bchuslava 8 q r o ]- í"il k.*"'_1á*'ř*'.'' p. provisori'*n{o;$; - -& o-a í n' y rlusníbo reáy D.' .lBt. . * o t:t i ] a_rr. }&11a s o -b i č k y r rdrrotéta Y hast -ffiohavě .
ar:

T tonto ně_aíc1_lvl tottá aásl*d'kta naatĚĚ*gýoh po}ltíckýclt
ponřrů- strahovcký hláEter donucen, 

"by- 
z.e-_áoEt'ó-lnbjctrcu v odatou-penén $ucl*tsFag_ Éu_*{ _oap:ť$at lcgůť i*n*w* uiritáv ' to rtal.Í'ty

aapeané yc rrložkáoh číe' l3l pogl knÍ'by..Erott*x86g' 15e a ].?B poa'
Bi|.v-Teachaura 2q9'148'}07 á r?o poz_. h1hy }Ji1+í5a1j říšskáaTirnÍetodržtcf,rru y suáatagb'Eotr*frtr flánl**aovÍ_ ga naáíĚtovanou gcxu
1r056.684.40 K.-

Yzhledcn h vel1ký'm oběterr,kterd klášter v roce 1q14 bv1 nueenpř1ndst_Í' a}{ t9!o lcení_panst{fí zÍeka]. / poatoupcní áíávnBtro ob*refir Á].broohta stlrsre *&*žencovd, alavnosi ř a oěitouplaÍ řady p*rctlp klášterní zahrady v Praae W./ rJatsož í vzh1ad"n r. póa*táiě" a^ ó-
Bravdovéou výnoau 'tohgto lannítro paaetví Jcou vecloueÍ kláštera za
Je{*q'ře opra1r{qvrí cénx prc&*v*ndhg obJ*hŤn Jt aLaepoň čtyř1krátlvyšší, takže k1ášter tÍnte. Brvd';Jct*, k-n&rcř_oko1noitn1 ty]- dq}rrvt-

' gřll' atrdrí no$ncně K 3ř*0ol0co'* sá nvého *menového n*a3át}.u .
Správa k}áštera nebyla by níkdy přLstoupila dobrovolně na

terrto oaprorloj za výše uvb{g*oú cennr}cdyby k io:rruto . nebyla b$va1a
. neodolateLn$ d.omr.ceyra , -',

Dornrogní to bylo lednďr, ntpříntí tín, že veřkerý naJetek klá-štera v $tdglcoh tryJ" 4á''_sť1 ]".x.].938 po& homÍ.gární- správrrrktard'
aeJ*n 

' 
že výtěřků _a ieg& vsbbo "ndňář&*š}"árnýbr# narrydalb anÍ'vgdorr

*czsctnýr* irrsen*ín glrÍ vnía*orr*,rrí ga ca:.áď tute ěoLu có anernťno
d,na

Eorieříně použ1to ryro i,donugerrí přfintíhort.J. zástupoí Konra-
da ílerrlglTa F3Íng. gerbárt Bar*ranák ; il. ďIIDr. rárauanď'Donátb-,aavšiívílt opěiovnně Prabnr s t]ffalÍ ná okaunřitérs podepcání ouloú-
YÍ1Př1 i {ríno by19 někoiÍkráta na Jcvorře Y přípa&ě nápottcpaáa!
an1oul-5i' tó bude-půda Jednak vyvlaatrrěna-Ícdna* í_nůře třtr ilouřítopr9t1 zástupcr}n k1áštára příírýeh r*prcáá]'iÍ.To r4yjáťtřcřro tyro 1
uaJmána'přť'pt'qsn teÍcitiens}iřg,tn!Édir v ÍĚl*trcÍ' g, ?8ltx.tg3g* Ldt u*
veďe4o Je*t:l$f,xtorns,oá*',*#sstgsť*lí gř zégt&psÍ ntgx[$'Á t ňo**plsrl anio_uv1r do t1bgrot ncJpoaděJí d'no 2.řÍJna 1939rbuťle toto na-
dogtgvoní se povařovcno za-zarátráat uaštorá a ró-t'udou a tohoto
adráhání ryvoaon'y př{aluĚnd bonselvenec .

T dncĚnÍ Eobě, ktly sta č
EG v řa}á.řÍch'z ď[vodů b

čegkýeh lÍdín duchovuích t avětgtýah
lnrč nalÍchcrn{ch- nab -vtlbea nazncnfchmal t clrlrnýr*r' nab - y&bic :rt En6,s*hnaLďgá p* Y *a}d'ř{ch g

* *9y- \onfiqLovdg' ^Jcct bcr Jatsfirgholív právn{Íro poilklacu nnJetlk
avětcHý 1 eírkevní'negbfYale_ lprdvÚ kl{štere-kBcrá ehtěla aÍaspochtě}a aÍtepofiav**tX$ t' c{rkevaÍ'.nc abýva1*='apráv* kl*řtcrg,vr vÝY&J - r.-.eg'.r4'-*rEÚulv Y*l.' pylElE ÁIa*l' bE5lf ;šÚEřlÍ qalgllJ.E' ěIBE!P{',slopcts naJotku ltiéětgra l}rrs bcilrrugť čaay uchovatÍ a která obává-le ae důvodně těžk:Íeh oaobaícE 

'r.pregB1ií.ngř 
abv krr snlouvě přÍ1* a* {fuo'dlns Ťáaký*h g;gtaíab rrp**a

'rus aby ku r*3'ouvř psÍ*
Utoupt}a .

' řoittqsqnÍ účagtnÍg1 Jsou *1 vša} vřdoal a potvrzuJí tťrutg
pre ''bndougí ěaql "řa s&lournr tuto rrsavi16:.a správa- klÉĚtěra porrzG
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řťna*nast -Ťsb*ri$j',{pt*13,''t}řsYsd.Brrdhg 
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. : Úgt*eda{ l$upcdísÍ ,*#r r.arr<lnlc stra-
. hovs*á v Praaa-I}B,ttrsrJe i


