D ODATEK.
Můj spis byl již vytištěn, když vyšla cenná studie Odložilíkova, Daniel Vetter a jeho cesta na Island (Č. M . M . roč. 55,
1931. str. 75—94). Článek obsahuje několik zcela nových údajů
z Vetterova života, čerpaných většinou z materiálů archivních.
K mému náčrtu Vettrova životopisu poskytuje tyto doplňky.
R. 1611 je Daniel Vetter doložen v Herborně (str. 79, Č. M . M .
1907, str. 65) a téhož roku je 4. června zapsán zároveň se svým
starším bratrem Janem na reformovaném gymnasiu v Brémách
(str. 80). O Vettrově pobytu v Leidenu ziskáváme tyto nové po
drobnosti. R. 1624 byla mu udělena podpora 50 zl. od classis
ostrova Walcheren (str. 81), v srpnu 1628 se účastnil provinciální
synody severoholandské v Amsterodamu (str. 82). Na universitě jsou
17. července 1630 zapsáni: Adamus Jeroslaus de Boubna Boliemus.
18, L . et A ; Daniel Vetterus Moravus. 37, T ; Johannes Lithomier
Bohemus, 37, T ; Mathias Rosnetitzky Bohemus, fam. superiorům.
22. (Album Studiosorum Academiae Lugduno—Batavae. 1875,
str. 228/29). Na tomto zápise zakládá Odložilík svůj údaj, že
D. Vetter byl spolu s ,1. Litomilem vychovatelem mladého Adama
Jaroslava z Bubna (str. 82). V Leidenu je Vetter doložen ještě
30. dubna 1632 listem profesora I. Polyandra, jenž žádá pro něho,
J . Litomila, V . Klementa, J . Gaja a několik bratrských bohoslovců
podporu anglických církví (str. 83, 93). V létě téhož roku byl
Vetter v Altoně, kamž holandská reformovaná církev v Londýně
poslala Bratřím na přímluvu Altonských 1 0 8 / tolarů (str. 85).
V druhé polovině r. 1641 sbíral s Janem Felinem v Nizozemí
podpory pro Bratří (str. 85). R. 1660 dostal 30 tolarů z odkazu
(1000 zl.) učiněného Jednotě Radslavem Vchynským z Vchynic
(str. 88). Poslední zmínka o D. Vettrovi připadá do roku 1669
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(str. 89). Je obsažena v listě Komenského. (A. Patera, Komenského
Korrespondence, str. 276, čís. 238).
Odložilík zjistil také zajímavou podrobnost o Vettrovu spo
lečníku na islandské cestě, Janu Salmonovi (str. 92). Pocházel
z Podhoří (sev. záp. od Hranic) a studoval též na brémském
gymnasiu. V tamní matrice je zapsán 19. listopadu 1611 (Šubmontanus Moravus, po straně je připsáno Podhorský). Druh a
krajan Vettrův není tedy, jak patrno, totožný s knězem Janem
Salmonem, autorem „Rozjímání kratičkého a nestálého života
r. 1610 (srov. zde str. 22), ale snad to byl jeho syn.
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