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,,Dějiny jsou svědky čosu,
světlem provdy, živou pomětí,

učitelkou životo o poslern\ 
mínulostí ."

tllarcus Tullius Cicero \
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Kolem řeky Svorcoqy se vroce! unovený storý

poutník. Ušel dlouhou cestu, byl již unovený. opírol

se o tisovou hůl z polestinského hóje.

Um den Ftuss švorcovo ist ein mÚd er olter Pilger

zuruickg ekehrt. Er hot einen langen Weg

zurťickgelegt, er wor schoň mride. Er hot sich ouf

einentoxusen Stock ous dem Potestiníscher Hein

gestritz.





Nojednou spotřít skótu o no ní procovolo mnoho lidí
- tesoři, zedníci o hornící.

Auf eínmol hot er einen Felsen bemerkt und ouf ihm

hoben viele LeuŤe gearbeitet - Zimmerleute,
Mourer und Bergleute.
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Poutník se jich ptol , Co no skóle stoví? ,,Stovíme ' *

hrod", odpovědělí.

Der Pilger hot sich gefragt, wos bouen sie? ,,Wir
bauen eine Burg', sie hoben geantowortet.
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,,Nic tu stót nebude", qykřikl a zórazil hůI do skóly.

,,Dříve začne hůt kvést, než vy postovíte 
"hrod!" 

Á
odešet.

,,Níchts wird hier stehen", er hot oufgeschríen und

den Stock in den Felsen ein getrieben. ,,Frliher
beginnt der Stock blÍihen, ehe bouŤ íhr die Burg!"

Und er íst weggegangen.
I
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No joře ole hů! vykvetla d za několik let jíž stól
hrod Pernštejn. Z hole vyrostl strom o zesílil v, tis,

který je ochróncem hrodu.

Im Fr[ihliňg hot ober der St*ock áufgeblriht und in
einigen Johren hot die Burg Pernštejn schon
. gestonden. Aus dem Stock ist eín Boum

aufgewochsen und wurde stork ín den Toxus, der ist
\ der Beschritzer der Burg.
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Až padne krósný strom, zoníkne í hrod Pernštejn.

Wenn dér schóne Boum stÚrzt, vergcitlt ouch díe Bur
Pernštejn.
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V$Beehevs$ k*sŤe*fik

&$e Vfoeeheve K$pehe
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Bylo město Dětochov. Nyní Vítochov. Pon

Dětocho tu postovil dřevěný hrod.

Es wor eine Stodt Dětochov. Ietzt heiBt síe
Vítochov. Herr Dětocho erboute da eine

hólzerne Burg.

t
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V Dětochově se zostovit Metoděj. Řekl

Dětochovi, oby postovil koste!. obo si
rozumněli.

In Dětochov híeli sich Metoděj ouf. Er sogte
Dětocho, doss er eine Kirche oufboute. Beide

verstanden einonder sehr.

r"l:
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Metoděj odjel. Dětocho hned zočol Procovot no

nové stovbě

Metoděj fuhr ob. Dětocho begonn gleich ouf
dem neuen Bou zu orbeiten.

\
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Vždy ole kostgl zmizel. Každó stovbo bylo

mornó. Dětocho sí nevěděl rody.

Aber die Kírche verschwond immer. Jeder Bou

t Wa? vergebtich. Dětocho wusste sich keinen
'Rot.
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Proto vyhleda! pomoc. MěI zasadít stromy

kořeny vzhůru o tom kde rostly, mět Dětocho

znovu postovit kostel.

Darum suchte er eine Hilfe. Er sottte díe

Bciume mit íhren Wurzetn hinor4f pflonzen und

dort, wo sie wuchsen, Dětocho soltte wieder

die Kírche bouen"
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Povedlo se.

Es gelong.
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Dětocho konečně splnil slíb. KosŤel stól no

kopečku. Dílo stovilo úspěch.

Endlich erftittte Dětocho sein Versprechen. Die

Kírche stond ouf einem Hiigel. Dos Werk
feierte den Erfotg.

31



UJ
N)



{ ..v.w. .^ . rv. x. l-t ?^ a, tl- )-^-a*v Kotem Projíždět Metoděj. Řekl sí: ,,Velkolepé
dí!o". Všiml sí zojímových stromů.

Metoděj fuhr on die Kirche vorbeí. Er sagte

sich: .,Ein groBortiges Werk". Er bemerkte díe

ínteressonten Btiume.

a
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Kostel vysvětíl 

TÍ:i:;!íl 
ottóří o vykono!

Er weíhte die Kírche ouf eínem Steinoltor ous

und vollfťihrte dos erste opfer.
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Metiee*

&GejkeG

řt& Á*špec-kru

e*f Ae*šper*e
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\: Les u hrod" 1TPe1k.byl tojemný o děsíý. Les
hlídol urostlý hojný. Jmenovol se Koktový.

Der Wold on Qurg Aušperk wor geheÍmnisvott und

grouenhoft.Den Wold hťitete eín schón gewachsener
Heger. Er hieB Koktoý. '

{
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Hojný měl velikou sílu o byl velmi stotečný.
I

Der Heger wor stork und sehr mutíg.
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Jednou u hrodu usnul. Nojednou uslyšel kokrhot

kohouto o slyšel dusot koní. Uviděl mezi stromy
hejkolo

I

Einmol schlief er on der Burg ein Áuf einmol hórte

er einen Hohn króhen und dos Pfe rdegetroppel . Er
soh unt er den Btiumen Hejkol'
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Hejkol vypodol joko kůň. Létaly kotem něj blesky.
Vypodol strďně a nebezpečně.

:.

Hejko! soh sich wie ein Pferd ous. Díe Blitze flogen
um ihn. Er soh schrecklich und gefóhr|ích ous.

!- --
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Hojný strochy oněměl o nePromluvil. To bylo štěstí!

Kdyby promluvít, hejkol by mu skoči! no zódo.

Der Heger wor stumm vor Angst und sproch kein

Wort. Es wor 6lÍick! Wenn er reden wtirde, sprong

Hejkot ihm on den Rricken.
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' Hojný se od té doby ÁGperku qyhýbol o ból se

hejkalů.I telrt!st

Seit der Zeit míed der Heger die Burg Ausperk und

ftirchtete sich'vor Hejkol.
í
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FepmšŤejnskr& b€*é p*n$

b$e Feg-nšŤe$me uve$*e

Free*
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No hrodě Pernštejně bydlel Žiuria o jeho tři

dcery. Hrod zrovno obléholi nepř6telé.

Auf der'au.g Pernštejn wohnt" Žiuřid mit

seínen drel Tóchtern. Die Burg eroberten die

Feínde gerade.

a
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Když už došly zósoby, lidé uzavřeli mír.

Nepřótelé přišlÍ do hrodu, ole nejstorší

dcero mír nechtělo.

Als gingen die Vorrcite schon zu Neige,

schloss en die Mensch en Frieden. Díe Feinde

kamen in die Burg, ober díe cilteste Tochter

wollte den Frieden nícht.
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Ještě bojovola. Pón zibřid ji probodl mečem
to ono zemřela.

Sie kcimpfte noch. Herr Žiuria tótete sie mit

dem Schwert und síe storb.
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/

od té doby se po jedenócté večer

objevovalo. Mělo dlouhé b'',lé šoty, dlouhé

zlaté vtosy o rukovíčky.

Seit dÍeser Zeit erschíen sie obends noch

elf Uhr. Sie haťte ein longes weíBes Kleid

oh, síe hatt e longe goldene Ho_ore und

Hondschuhé.

:
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Když mělo bílé rukovičky'o veselou nólodu,

nastolo rodostnó udólost.

Wenn sie weiBe Hondschuhe und lustige

Loune hotte, possíerte ein freuáiges

Ereignís.
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' Když mělo černé rukovice a bědovolo, přišlo

nďtěstí o smrt.

Wenn sie schworze Hondschuhe hoŤte und

jammerÍe, komen dos Ung!Íick und. der Tod.
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Jednou se no svatbě ponoš opil o řekl:

,,Potíbím bítou poní." Po polibku zemřel.

Einmol ouf eíner Hoch zeit betrank siéh der

Page und sogtei ,,Ich kilsse Weifle Frou". Er

kÚsste síe und storb.

3.\.

-:
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Tgké se objevovato v kostele a česolo sí

vlosy. Přišel nový kněz, rozčílí! se o ono se

v kostele už nikdy neukózolo.

íie erchien ouch in der Kirche und kdmmte

sích. Es kom ein neuer Priester, er regre

sich ouf und sile zeigte sích in der Kírche nie

mehr.
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KdyŽ pernštej#i;il:' ,bíló poníse

Als dos Gěschlecht von Pernštejn ousstorb,

WeiBe Frou erschíen nícht mehr.
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'- Fe*cjed RGx XubšŤejně

Dep Seh ectf

Xubšffin

69



No hrodě Zubštejně bylo tojnó hrodní chodbo,

kterou jednou propod!í koně. Koně zmizeli o lidé je

už níkdy neviděli.

Burg Zubštejn wor ein Schleichgang, durch die

die Pferde einmol durchfielen. Díe Pferde

verschwonden und mon sah sie níe mehr.
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'* Y podzemí hrodu se osí ukýó poklod. Hlídojí ho zlí

duchové. Cesto k poklodu se ot|evíró no Vetk<1 pát.l<.

Im Burgkellergeschoss kann sich ein Schatz

verbergen. Die bós en Geister hiifen ihn. Der Weg

zum Schotz óffnet sich om om Korfreitog.
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I

sednou se Pro poklod vyprovilo chud 6 Žena

s. dítětem.

Einmot begab sich eťne orme Frou mit íhrem Kínd

fÚr den Schotz-

r'
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Nojednou se skólo Ótevřelo . Ž"no vstoupilo do

skóly. Uviděla hodně zloto.

odtožilo dítě. Nosbírolo ztotóky o na dítě

zopomnělo!

, Auf einmol .óffnete der Felsen sich. Díe Frou trot

in den Felsen ein.Sie soh víel 6old. Sie legte ihr
" Kínd ob. 5íe sommelte Gotdmiinzen und vergoss ihr
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šlo v"n o skóto se zovřelo. Vzpomnělo si na dítě!

Plokolo, noříkolo, ole skólo se už neotevřelo.

Sie ging hinous und der Felsen mochte'sích zu.

erinnerte sich on íhr Kind! Sie weinte, klagte,

der Felsen óff nete sích nÍcht mehr.

5Íe

ober
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Smutek trópil žena. Bylo nešťostnó o neustól'e l

' plokolo.

Tíe Trouen qucilt die Frou. Sie wor ungliicklich und

weinte immer wieder.
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Když přišel opět Velkó p6tek, qyprovílo se ženo no

Zubštejn. Skólo se otevřelo. Ž.no dítě vzolo do

nóruče o utíkoto. No poklody oní nepohlédlo. Zůstol

jí jediný peníz, který drželo děvčótko v ruce.

Wenn der-Korfreitog wieder kom, begob sich die

Frou on Zubštejn. Der Felsen óffnete sich. Die

Frou nohm dos Kind in díe Arme und lief .Sie soh

die dos Mcidchen in der Hand hielt.
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Ke*bšŤejnské ďěď$eŤv$t q$$**G\rs

Die Epbe von z}Ib.steÍn

84



Zubštejn byl slovný o pyšný hrod, když jďtě vlódl
-!\ 

krót Jířík. Jeho mojite!é bytÍ hodně bohotí.
i

Zubstejn wor eine beriihmte und'stolze Burg,. wenn

Kónig Jířík noch regierte.Ihre Besitzer woren sehr

reích.
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v té době se hodínóřský tovoryš vrocel do Prohy o

chtěl se tu uptotnit

Zur Zeit kom der.Uhrgeselle noch Prog zurilck und

er wollte sich hier nÚtzlich mochen.
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Kolem projížděla loveckó družíno se svým pónem.

Es fuhr ein Jog dgef olge mít seinem Herrn on den

Gesetlen vorbei. I
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ZosŤovilí o doli tovaryši jídlo.

5íe hielten guf und goben dem Gesellen Speise.
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'-.- Pón se dozvěděl, že je hodinóřským tovoryšem o

zoměstnol ho. Měl oprovít věžní hodiny.

Der Herr erfuhr, doss er ein Uhrgeselle ist, und er

besch<iftígte ihn. Er sollte die Turmuhr rePorjeren.

r
',E
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. Zavózotí mu oči o jelí. Nikdo mu neřekt jméno

hrodu. 9ie verbonden ihm seine Aug,en und fuhren.

Níemqnd sogŤe ihm der Name von der Burg.
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čosto zde potkóvol krósnou,. SlnUthou dívku.

Er begegnete híer oft eín schónes, trauriges'

Mtidchen.
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-.,) Dokončíl svojí próci o pón mu zoPlotil o ho nechol

s póskou no očích dovést do Prohy. .

Er been dete seíne Arbeit und der Herr bezohl íhm

und lieB ihn mit eíner Augenbínde noch Prog bringen.

{

',
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Zde se dozvěděl o dceři kr6le. Bylo uneseno.

Hier erfuhr er von der Tochter des Kónigs. 5íe wor

entfrihrt.
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Svěřil se króli o jeho pónu.

Er vertraute dem Kónig von seinem Herrn on.

I

/
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Tovoryš, król o jeho

ovoryš

ŘeH króli o Zubštejně.

o řekto mu,

družino jeli o no Morově

poznol hrod

Krótovo dcero utíkoto k
v a .aze Pana mrluJe.

otcí

Der Geselle, der Kóníg und sein Gefolge fuhren und

im Mcihren erkonnte der Oeselle die Burg. Er sogte

dem Kóníg iiber Zubštejn. Die Kónigstocht er lief

zum Voter und sogte ihm, dass sie den Herrn tiebt.
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Król se nďtvol o hnod zničil.

\ď

Der Kóníg argerte sich sehr und zerstórte die Burg.
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