Sámova říše
 Kronika tak řečeného Fredegara o Sámovi a jeho říši
Čtyřicátého roku kralování Chlothara (tj. 623/624) muž jménem Samo, národem
Frank z kraje senonského, vzal s sebou četné kupce a odebral se mezi Slovany
jménem Venedy, aby obchodoval. Slované již počali bojovati proti Avarům jménem
Hunům a jejich králi - chaganovi. Venedové byli již odedávna bojovníky Hunů, tak
když Hunové útočili vojskem proti kterémukoli kmeni, Hunové stavěli své sjednocené
vojsko k ochraně táborů, Venedové pak bojovali; jestliže nabyli vrchu k vítězství,
tehdy Hunové udeřili, aby brali kořist; pakli však Venedové byli přemáháni,
podporováni pomocí Hunů, opět nabývali sil. Proto byli zváni od Hunů bojovníky, že v
bojovém zástupu, představujíce dvojitou bojovou korouhev, táhli před Huny. Hunové
každý rok přicházeli mezi Slovany za milováním, brali si na lože manželky Slovanů a
jejich dcery; Slované platili Hunům vedle mnohých příkoří i poplatky. Synové Hunů,
kteří se rodili z manželek a dcer Venedů, konečně nesnášejíce zlobu zbraně a násilí
vzpěčujíce se vládě Hunů, začali, jak jsem připomněl nahoře, vésti odboj. Když
Venedové udeřili ve vojsku proti Hunům, kupec Samo, kterého jsem výše vzpomněl,
táhl s nimi ve vojsku; a tu učinil tak dobrou službu, co se týče Hunů, že to bylo
podivuhodné a veliké množství jich bylo pobito mečem Venedů. Venedové, vidouce
užitečnost Samovu, zvolí ho nad sebou králem, kde šťastně kraloval třicet a pět let.
Za jeho kralování svedli Venedové mnoho bitev proti Hunům; jeho radou a dobrou
službou Venedové vždy Huny porazili. Samo měl dvanáct manželek rodu
slovanského, z kterých měl dvacet dva syny a patnáct dcer.


Franské prameny nás zpravují o tom, že od ..................... století podnikaly
slovanské bojovnické skupiny nájezdy na g................................ území, kde se
zmocňovaly četné ......................., mezi níž nechyběly ani dívky a ženy. Ve 20.
letech ...................... století došlo ke vzniku říše S....................... Z Kroniky tzv.
..................... se dozvídáme, že .................... byl franský ...................., který se
postavil na stranu povstání sl..................... obyvatelstva proti násilnostem kmene
A..................... Po vítězství nad .................... byl zvolen Slovany za
k.......................a žil po................ životem. V roce 6.......... se dostal do války s
......................... říší, protože odmítl poskytnout náhradu za oloupení
.................... a podřídit se králi ..........................i. Hlavní vojsko krále
D.............................
bylo
po
neúspěšném
třídenním
obléhání
Vo............................... poraženo. Lze předpokládat jádro Sámovy říše asi na
jižní ....................... V.............................. se patrně rozkládal v západních
........................, většina odborníků se klonila k mínění, že pev.................... ležela
na vrchu Rubín u Kadaně.
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