
Město králů – Texty a akordy 
 
Intro 
Loupežnická věž 
Devět věží 
Poutník s osudem (město králů) 
Magia sive sortilegium 
Kuno z Jamolic 
Ctidružické lesy 
Hodokvas 
Suchý čert 
Obří hlava 
Dyje 
V tom znojemském podzemí 
Znojemský kat Pröll 
Vane vítr, vane 
Bohaté trhy znojemské 
Na Hradišti u hřbitova 
Berta dojí čerta 
Gránice čaruje 
Vy staré uličky znojemské 
Na tom znojemském vinobraní 
Za kopečky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOUPEŽNICKÁ V ĚŽ 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
Dmi       F             C    F               C   Dmi C 
Na té skále nad Dyjí, tam co stojí hrad 
Dmi             F        C                     F 
Loupeživých rytířů bašta měla stát 
Dmi              F         C    F                C      Dmi C 
Nedobytná chtěla být, vchod čněl nad zemí 
Dmi           F                  C      F              Dmi 
Na třicet stop vysoko a druhý v podzemí 
 
 
Bb                     F      C                   Dmi 
Loupežnická věž, takhle psáno jest 
Bb                     F      C              F  Dmi 
Loupežnická věž, tak to praví zvěst 
 
 
Obsadil ji Suchý čert, za sídlo pro svůj mord 
Loupeživí rytíři i spousta jiných hord 
 
 
Loupežnická věž, takhle psáno jest 
Loupežnická věž, tak to praví zvěst 
Loupežnická věž, takhle psáno jest              
Loupežnická věž a chlastalo se tam fest . 
 
 
         Bb  F  C  Dmi  Bb F C Dmi Bb F C Dmi 
Ref:  o ho ho ho ho… 
 
 
Bb                 F                 C 
„Heslo“… chám zavolal… 
Dmi                          Bb         F                        C 
„Mi to znojmo“…  můžeš dál, teď můžeš dál 
 
 
Loupežnická věž, takhle psáno jest 
Loupežnická věž, a chlastalo se tam fest  
 
O ho ho ho ho… 
 
 
 
 



DEVĚT VĚŽÍ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
Ami                                         D                  Ami 
Devět zlých a temných sil v našem nitru leží 
Ami                                            D      Ami 
Devět malých znojemská věž nese věží 
 
 
Dmi 
Pýcha předchází pád, je první z těch, co chtěj znát 
Nezkrotná je panovačnost a ta třetí to je lačnost 
Nepřátelská nenávist, nepřející závist 
Podlézavost hnusí se mi, sobeckost je nade všemi 
Faleš křivá, lačnost chtivá 
Všechny k nebi hledí 
 
 
Devět zlých a temných sil v našem nitru leží 
Devět malých znojemská věž nese věží 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POUTNÍK S OSUDEM (MĚSTO KRÁLŮ) 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Marek Čapoun 

 
 
          Ami                   C               G              Ami 
Jsem poutník s osudem, jež málokdy se mílí 
Dmi              F           G             Ami 
Mám víru v naději, věštecký dar 
Ami                       C                 G       Ami 
Prozradím Vám, panstvu v kratochvíli 
Dmi         F      G          Ami 
Co čeká Vás za kolik jar 
Ami                C                  G               Ami 
Zde žít bude český král, pro města slávu 
Dmi              C               G              Ami 
Český král Přemysl, jménem Otakar 
Dmi              C               G              Ami 
Český král Přemysl, jménem Otakar 
 
Pověz, poutníče, co vidíš dále 
Dále už jenom to, že najde zde i smrt 
A město dál žít bude i bez krále 
Dál bude žít, dějiny psát 
Takže klidně můžeš jít na pastorále 
A ty, do dalších století, zas klidně spát 
 
Ami                       G               Dmi           Emi Ami Emi 
To je naše město králů, jež Znojemi se nazývá 
Ami                       G             Dmi      Emi Ami Emi 
To je naše město králů, naše Lady Godiva 
Ami                       G          Dmi             Emi Ami Emi 
To je naše město králů, smích někdy a někdy pláč 
Ami                       G           Dmi         Emi      Ami  
To je naše město králů, on je klér a já jsem rváč 
 
Ami Dmi Emi C Ami 
O ho ho… 
 
Povstaň poutníče ze staletého spánku 
Kdo mě to zas budí, když jsem tak tvrdě spal… 
Voníš trochu popelem, trochu po heřmánku 
Jako bájný Fénix, co z popele vstal 
Byls padlým andělem, co měl na kahánku 
Co však svému městu se patronem stal 
 
To je naše město králů… 
 



AŽ DO ZNOJMA POJEDU  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Záviš 

 
 
Dmi            C     Ami  Dmi                  C       Dmi            
Až do Znojma pojedu, pojedu, pojedu pojedu 
Dmi        C   Ami Dmi  C         Dmi 
Devčata co nesvedu nestojí za nic 
 
 
Dmi        C        Ami  Dmi           C            Dmi 
Až ve Znojmě zapařím, zapařím, zapařím, 
Dmi        C   Ami   Dmi  C                 Dmi 
Putyku co nezmařím, tak byla nic moc 
Dmi      C      Ami  Dmi                 C      Dmi 
Až ve Znojmě zapařím, zapařím, zapařím, 
Dmi       C    Ami  Dmi              C     Dmi                                        
Putyku co nezmařím, nezmařím, nezmařím 
Dmi       C   Ami Dmi    C                 Dmi 
Putyku co nezmařím, tak byla nic moc 
 
 
Bb            A         Dmi 
Mravní i vinice, propadaj zas panice 
C                              Ami           A  Dmi     
Hospody i děvčice jsou na petlice, hej hop… 
 
 
Na na na… 
 
 
Ve Znojmě byť na rynku, na rynku, na rynku 
Nakouknu pod sukýnku, té, co kouknout mi dá 
Děvče, co mě odstrojí, odstrojí, odstrojí, 
A koníčka napojí, s tou budu i spát… 
Děvče, co mě odstrojí, odstrojí, odstrojí, 
A koníčka napojí, napojí, napojí 
Děvče, co mě odstrojí, navždy bude má… 
 
 
Mravní i vinice, propadaj zas panice 
Hospody i děvčice jsou na petlice, hej hop… 
 
 
 
 
 



MAGIA SIVE SORTILEGIUM  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
Gmi                    Cmi          Bb                        Dmi  Gmi 
Urgichtenbuch vypovídá o tom kdy, kde, kdo a jak 
Gmi                    Cmi          Bb                      F     Gmi 
Někdy hlad a někdy bída, co takhle kříž naopak 
 
 
Bb          Dmi          Cmi F Bb        Dmi      Cmi F Gmi 
Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium 
 
 
Čarodějné návyky, vymítit vždy třeba jest 
Za hříšné praktiky odměnou buď trest 
 
 
Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium 
 
 
Gmi                    Cmi               Bb                          F        Gmi 
Hleďme Anka, mladá Anka, z těchto praktik podezřelá 
                    Cmi             Bb                  Bbmi     Gmi 
Útrpnému právu musí poskytnouti svého těla 
                         Cmi                            Dmi   Gmi 
Jen tak budiž očištěna od plamenů pekelných 
 
 
Dejte k tomu do těch spisů, na mučidlech doznala 
Kterak svoji černou duši sama ďáblu upsala 
Ctihodných tak znojemských poté chtěla uhranout 
 
 
Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium 
 
Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium 
 
Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium 
 
Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium 
 
 
 
 
 
 
 



KUNO Z JAMOLIC  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
Emi        D       Emi                    F            Emi 
Na koni jede Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic 
Emi       D      Emi 
Tatary žene, žene jako nic,  
F            Emi        F           Emi       F           Emi        
Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic, 
 
 
Mezihra:  C G Dmi Emi Ami C G Dmi Emi Ami 
 
Emi              D          Ami  Emi                  D          Ami     Emi 
Já jsem ten Kuno z Jamolic, už na stará kolena nechci víc 
Emi                  D     Ami Emi             D        Ami  Emi 
Velmistr však volá do sedel, Tataři setřeli zemi pel 
Emi        D             Ami     Emi 
A já chci, místo mě, bys ty jel 
Emi            D          Ami     Emi                      D            Ami     Emi 
Ej, Vašku, tu máš přilbu mou, navléknout kyrys už je jen hrou 
Emi          D        Ami     Emi             D             Ami   Emi 
Na koně sedej a hledí spusť, aby tě poznali, nedopusť ! 
 
Na koni jede Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic 
Tatary žene, žene jako nic,  
Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic, 
 
Vašek se třese a kůň uhání, strachy ho tím víc vpřed pohání 
Plechové pláty na něm třeští, pro Tatary dobrého nic to nevěští 
S pekelným rámusem vrhá se v boj, Moravané znovu sestavili voj 
A za toho templáře hrdě se staví, on čerta se nebojí, on je ten pravý 
 
Na koni jede Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic 
Tatary žene, žene jako nic,  
Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic 
 
Tataři na útěk se překotně dali, Moravané srdnatě je ze země hnali 
A v jejich čele se řítí jako nic, statečný, chrabrý, Kuno z Jamolic 
Komu čest, tomu čest, kdo jsi udatný pane, ať jméno tvé máme navždy uchované 
Vašek nadzvedne hledí a jako nic, já su přec pane Kuno z Jamolic 
 
Na koni jede Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic 
Tatary žene, žene jako nic,  
Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic, Kuno z Jamolic 
 
 



CTIDRUŽICKÉ LESY  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
F                 C  F             C 
Loucký opat není hloupý, 
F             C   Bb    Dmi        C Dmi C Dmi C Dmi 
Ví, že neprohloupí, když koupí 
 
Dmi 
Znojmo tehdy šťastné bylo, 
Pravé zlaté časy mělo 
Za třicet tisíc už je hrad 
Nuž řekněte, kde brát 
           F     C                F      C                 Dmi 
Když Markvart, pan Markvart prodává aaaaa 
 
Ctihodné dámy, ctihodní páni 
Znojemští radní, nemají zdání 
Pro obecný všechen lid… 
…kde obnos ten vzít 
Když Markvart, pan Markvart prodává…  
 
F                   G      Bb                  Dmi            F          G            C         Bb             Dmi 
Ctidružické lesy, svojí cenou děsí    Když Markvart, pan Markvart, prodává…  
 
Loucký opat není hloupý, 
Ví, že neprohloupí, když koupí 
Loucký opat není hloupý, 
Ví, že neprohloupí, když koupí 
 
Dar svůj nesou hrdé dámy, 
Složily se na vše samy 
Šperky, zlato, kamení 
Nesou k placení 
Když Markvart, pan Markvart, prodává…  
 
V truhlici jsou uloženy, 
Poté v Židech zpeněženy 
I s Markvartem byl ten den 
Obchod zpečetěn 
A Znojmo, teď Znojmo lesy má… 
 
Ctidružické lesy ať si cenou děsí 
Když Znojmo, teď Znojmo už je má 
 
Na své dcery hrdý být 
Moh znojemský lid 
Když Markvart, pan Markvart prodával 



HODOKVAS  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
Předehra: E Ami E Dmi C G Ami E Ami E Dmi Ami E Ami 
 
Ami                   C               F       E      Ami 
Na znojemský hodokvas přijel král Jan 
F                C 
Letos tak stejně jako loni 
Ami            G 
K uvítání zvony zvoní 
Ami                      C 
Připíjí na krásu moravských dam 
F                      E         Ami 
A na rychlost svých koní 
 
 
Letos tak stejně jako loni 
K uvítání zvony zvoní 
Připíjí na krásu moravských dam 
A na rychlost svých koní 
 
 
Na znojemský hodokvas přijel král Jan 
Měšťané nakukují z dveří 
Helbrechtnice zase z peří 
Ami                               C                         G 
Panstvo už teď slaví, cikán do šatlavy šel 
                   F      Ami 
Pak že ho pustí věří 
Měšťané nakukují z dveří 
Helbrechtnice zase z peří 
Panstvo už teď slaví, cikán do šatlavy šel 
Pak že ho pustí věří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUCHÝ ČERT 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Jindřich Novotný 

 
 
Gmi                Bb                    F                          Gmi 
I do soutěsek znojemských hvozdů chlad se vplížil 
Gmi                  Bb                       F                   Gmi 
Tak zalesněné vrcholky všech kopců zavál sníh 
Gmi                 Bb         F                  Gmi 
Zvuk kopyt zvoní, v dáli se někdo blíží 
Gmi                             Bb                           F                      Gmi 
To se svojí družinou na koni jako dřív přijíždí Suchý čert. 
 
 
Bb       Dmi       C                         Bb 
Sám, sám, jen sám a zase jen sám 
Dmi             C    Ami 
Kříž svůj musí nést 
 
 
Gmi F Gmi Bb F Gmi 
 
 
Prokletým je mužem on, prý kradl a loupil 
Prý zabíjel za jeden upocený groš 
Prý peklu upsal duši i tam neprohloupil 
A pak se ucho utrhlo, to když ho zarazil sám markrabí Jošt 
 
 
Sám, sám, jen sám a zase jen sám kříž svůj musí nést 
Sám, sám, jen sám a zase jen sám kříž svůj musí nést 
 
 
Hrob jeho zarostl už mechem a trávou 
Do půdy posvěcené nebyl pochován 
Když zvuk kopyt v soutěskách zvoní zašlou slávou 
To s pekelnou družinou na Znojmo, jako dřív, se valí Suchý čert 
 
 
Sám, sám, jen sám a zase jen sám kříž svůj musí nést 
Sám, sám, jen sám a zase jen sám kříž svůj musí nést 
 
 
Nanananana…. 
 
 
 



OBŘÍ HLAVA  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
Ami            C     G     Ami 
Tam, kde stojí obří hlava 
Dmi                E                               Ami 
V místě tom hrad Rabštejn kdysi stál 
Ami          F                     C         Ami G 
Žil kdys na tom hradě mladík Žibřid 
Dmi         E     Ami 
A dívka Berislava 
 
Láskou k sobě zahořeli 
Štěstí jim osud však nedopřál 
Pro touhu velikou i v manželství vešli 
A čtyři děti měli 
 
Nesou se hradem prašpatné zvěsti 
Sám otec Žibřidův byl prý jat 
Do věže loupežné na hradě Znojem 
Si Žibřid cestu klestí. 
 
Spravedlivým hněvem plane, 
Když věže dobude, je z něj kat 
Na slámě bez hlavy v cárech leží 
Už jen tělo zmordované 
 
Ami             G   Ami     G   Ami  Ami            G      Ami    G  Ami 
Šílený Žibřid s mečem v ruce z věže se řítí na Rabštejn žal 
Ami                   G     Ami G Ami  Ami          G      Ami 
Nepozná ženu svou, svoje děti,  Neslyší svoje srdce. 
 
Nepřátel jen vidí všude 
Jediným rozmachem děti sťal 
Nejmladší zděšeně se k mámě vine 
Ta děsí se, co dál bude. 
 
Poslední nápřah beze spěchu 
Prokleje žena ho kletbou zlou 
Probere náhle se šílený Žibřid 
A zkamení v půli seku. 
 
Obří hlava po staletí 
Oči jí za temných nocí žnou krví 
A úbočím dyjským je slyšet kvílení 
Mrtvých d ětí… 
 



DYJE 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Dívčí pěvecký sbor Znojmia 

 
 
Předehra:  Dmi F C Dmi C Ami Dmi 
 
Dmi  C F C Dmi 
Na na na na na… 
 
 
Dmi                     F          C        Ami   Dmi 
Teče řeka, teče, svým životem žije 
Bb                          F   C    F            C  Dmi 
Kdo z Vás, že ji nezná – jmenuje se Dyje 
Na na na na na… 
 
 
Teče řeka, teče, přežila Kelty, krále 
Tak i Turky, Švédy – a žít bude i dále 
Na na na na na… 
 
 
Teče řeka, teče, kol Znojma i Cornštejna 
Čas město i hrad změnil, jen ona je stejná 
 
 
F                         Dmi              Ami    B          F      C 
Kupec tudy jel, pocestný zas šel,     hlídala cesty králů 
F                                                  Ami        Dmi        Bb   Ami       Dmi 
Kdeže ty doby dávno jsou, šly jedna za druhou,   jen ona teče dál 
Bb           Ami  Dmi  Bb          Ami Dmi  Bb         Ami  Dmi 
Jen ona teče dál… jen ona teče dál… jen ona teče dál… 
 
 
Teče řeka, teče, stejně jako kdysi, 
Jen dřív tu byly ryby -  dneska víc už krysy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V TOM ZNOJEMSKÉM PODZEMÍ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
E                                  H7    E 
V tom znojemském podzemí 
                         A       E 
Patnáct sáhů pod zemí 
            C#mi    A     E 
Tam si žijem, pivo pijem 
                   A       E            H7 E 
Po patnáctým i Švéda pobijem 
              C#mi  A          E 
Tam si žijem, Švéda bijem 
E                  A           E   H7 E  
Po patnáctým ho i pobijem 
 
 
Strkaj nám sem rypáky 
Asi hledaj zlaťáky 
To, co máme schováme 
Přece jim to nepřenecháme 
To, co máme schováme 
Anebo vychlastáme 
 
 
V jedenáct v Brně je dvanáct pryč 
Nedostal Torstenson od bran klíč 
Ať toho parchanta vezme ďas 
Vždyť jen kvůli němu jsme pod vobraz 
Ať toho parchanta vezme ďas 
Vždyť jen kvůli němu jsme pod vobraz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZNOJEMSKÝ KAT PRÖLL  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
Dmi 
Ulmanův dům, radnice, dvě žumpy u ulice 
F              Dmi 
Hádejte kdo je vybere, hádejte kdo je vybere 
Dmi 
Slyšte lidé, jeden každý, týká se to, vězte, vraždy 
                                 F     Dmi 
Na radnici upeklo se, kdo však, že to sní… 
 
 
Tentokrát v tom není holka,kdo ztratí hlavu pro pacholka 
Vlastním mečem sťat prý bude, znojemský kat Pröll 
 
 
Ulmanův dům, radnice, dvě žumpy u ulice 
Hádejte kdo je vybere, hádejte kdo je vybere 
 
 
Kauza však má jeden háček, tenhle Pröll, byť pěkný ptáček 
Před popravou unikne když….  …a takhle se to má… 
 
 
Ulmanův dům, radnice, dvě žumpy u ulice 
Hádejte kdo je vybere, hádejte kdo je vybere 
 
 
Žádné prachy na ruku, zato hlava na krku 
Hádejte kdo je vybere, hádejte kdo je vybere 
 
 
Ulmanův dům, radnice, dvě žumpy u ulice 
Hádejte kdo je vybere, hádejte kdo je vybere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VANE, VÍTR, VANE  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Ivo Sláma 

 
 
Gmi                          F                               Gmi 
Vane, vítr, vane, od těch znojemských polí 
Gmi                         F                               Gmi 
Vane, vítr, vane, od těch znojemských polí 
B                  F            Gmi            C        Gmi              Dmi    Gmi 
Chytili m ě, chytili,  chytili m ě, chytili, chytili m ě a dost to bolí 
Chytili m ě, chytili,  chytili m ě, chytili, chytili m ě a dost to bolí 
 
Vane, vítr, vane, od těch znojemských plání 
Vane, vítr, vane, od těch znojemských plání 
Chytili m ě, chytili,  chytili m ě, chytili, chytili m ě zrovna když na ní 
Chytili m ě, chytili,  chytili m ě, chytili, chytili m ě zrovna když na ní… 
  
Mezihra: Gmi F Gmi F C Dmi Gmi 
 
Vane, vítr, vane, kampak, že všichni ti jedou 
Vane, vítr, vane, kampak, že znojemští jedou 
Chytili nás, chytili,  chytili nás, chytili, chytil i nás a teď nás vedou 
Chytili nás, chytili,  chytili nás, chytili, na pranýř zas už nás vedou 
 
Gmi                                          
Když už nás mají, když už nás mají, 
F                                    Gmi 
Mají nás tak, co ještě chtěj? 
Gmi 
Když už nás mají, když už nás mají, 
F                                    Gmi 
Mají nás tak, co ještě chtěj? 
 
Když už nás mají, když už nás mají, 
Mají nás tak, co ještě chtěj? 
Když už nás mají, když už nás mají, 
Mají nás tak, co ještě chtěj? 
 
Vane, vítr, vane, od těch znojemských polí 
Vane, vítr, vane, od těch znojemských polí 
Chytili nás, chytili,  chytili nás, chytili, chytil i nás a dost to bolí 
 
 
 
 
 
 



BOHATÉ TRHY ZNOJEMSKÉ 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:      Antonín Maceček  
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
Emi       D                  C                  Emi 
Bohaté znojemské jsou trhy i ženské 
Emi      D         C                      H7 
Veselé, nesmělé, někdy i kyselé 
 
Emi                                                  D           A                               Emi 
Hajní, dřevorubci, rybáři, kupci spěchají časně na znojemský trh 
Emi                                            D        A                              Emi 
Babky ovocnice, ovoce majíce, prsaté selky zas pernatých mrch 
Emi                    D                   A 
Hrstnice babky, fazole, hrách, řezníci jelita, zloději strach 
 
 
Bohaté znojemské jsou trhy i ženské 
Veselé, nesmělé, někdy i kyselé 
 
 
Brebtavé babky, měštky i šlapky, berou u šejdířek všelijaký šmejd 
Podyjský ptáčník, uherský básník, každý má na svoji živnost glejt 
Pyšní frátři jdou v kutnách, dřív než-li obrátí se zas jen v prach 
to vše jen na miskách vah 
 
 
Bohaté znojemské jsou trhy i ženské 
Bohatnou na zboží, občas na nároží 
 
 
Hej Malvíno, nekřti víno vodou, šetři do lázní 
Pokud nechceš peřím, dehtem vonět, holka, tak neblázni 
Raděj nech mě, bych si sáh, cožpak jsem já ňákej vrah 
A to vše jen na miskách vah 
 
 
Bohaté znojemské jsou trhy i ženské 
Veselé, nesmělé, někdy i kyselé 
Bohaté znojemské jsou trhy i ženské 
Bohatnou na zboží, občas na nároží 
 
 
 
 
 
 
 



NA HRADIŠTI U H ŘBITOVA  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Isabela Tomanová 

 
 
Předehra: Dmi C Dmi C Dmi Dmi C Dmi Gmi C Dmi 
 
Dmi                                  Gmi                       Dmi 
Na Hradišti u hřbitova, v mírném svahu pastvina 
                      Gmi                C                       Dmi 
S ovečkami chudý pastýř noc co noc tam usínal 
                          Gmi   C                            Dmi 
Neměl na tom širém světě ani kam by hlavu dal 
                      C                    F            C            Dmi 
Jenom jeho věrný psík se k němu večer zavrtal 
 
 
Dmi                                          Gmi                Dmi   
Rok za rokem rychle plynul, ovečky mu odrostly, 
Dmi                    Gmi                   C                   Dmi                  
Vlídnosti svět k němu neměl, až začal mít starosti 
Dmi                 Gmi       C                           Dmi 
Nemá na tom širém světě ani kam by hlavu dal 
Dmi            C                     F        C                Dmi 
Bude-li tu jednou někdo, jenž by ho pochoval 
 
 
Bb   F                   Ami       Dmi                        Bb   C  Ami   Dmi      
Ej horo zelená, proč jen ke mně kamenná být máš 
 
 
Jedné noci i ten psík od něj navždy odešel 
Zatrpkl a jednou provždy na celý svět zanevřel 
Nemá na tom širém světě, komu by svou lásku dal 
Tenkrát k nebi pohleděl a tu si vroucně něco přál 
 
 
Ej horo zelená, proč jen ke mně kamenná být máš 
 
 
Na Hradišti u hřbitova bílé leží kameny 
V ten veliký, to se ovčák jednou provždy proměnil 
Chtěl být navždy s ovečkama, to ty malé asi jsou 
Pro to lidské pohrdání, jsou teď němou výčitkou 
 
 
Ej horo zelená, proč jen ke mně kamenná být máš 
Ej horo zelená, proč jen ke mně kamenná být máš 



BERTA DOJÍ ČERTA 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 

 
 
G                                  F              G 
V Chvalovicích žije bohatá selka 
     D                                      Emi 
Co upsala prý ďáblu duši svou 
G                                        F         G 
Řeči, ty se vedou tak, jak voda teče 
Emi                                         D  G 
Neházejte kamením na poctivou 
 
Ohnivý drak prý z komína létá 
No a co, ať létá, nechte ji 
Co dobře se jí daří a statek vzkvétá 
Klepu ji teď na branku častěji 
 
G Emi      C                G  D  G Emi      C                G 
Ó o o o    Berta dojí čerta  Ó o o o    ohnivá Berta 
 
Prý vždycky z večera… to pomluva je velká 
Tam, co je žebřiňák, stojí čert 
A toho čerta prý dojí ta selka 
No to je přece blbost, hloupý žert 
 
Ó o o o    Berta dojí čerta  Ó o o o    ohnivá Berta 
 
Krávy, je faktem, už dávno nemá 
Zato ale dvě kozy, ty jsem viděl 
A toho mlíka, no to byste žasli 
Za to by se žádnej sedlák nestyděl 
 
Ó o o o    Berta dojí čerta  Ó o o o    ohnivá Berta 
 
Říkají, za to, že se upsala čertu 
Odporní červi, že jí z ruky polezou 
V bolestech hrozných svíjet se bude 
Přesto nedám dopustit na lásku svou 
 
Ó o o o    Berta dojí čerta  Ó o o o    ohnivá Berta 
 
Ó o o o    Berta dojí čerta  Ó o o o    ohnivá Berta 
 
Ó o o o    Berta dojí čerta  Ó o o o    ohnivá Berta 
 
Ó o o o    Berta dojí čerta  Ó o o o    ohnivá Berta 
 



GRÁNICE ČARUJE 
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Radek Svoboda 

 
 
C           G           Dmi       Ami 
Už noci dlouhé konečně odletí 
C                   G           Dmi     Ami 
Přichvátala vesna a za ní podletí 
Ami                         Ebdim                 F                       C           Ami              G 
Čarovná Gránice, to zasněné údolí už zas konečně plna je mileneckých dvojic 
Ami                            Ebdim                   F               C          Ami         G        G7 
Dech vesny zamlžil nejen celé okolí i mladého řeholníka a to je už co říct 
 
 
Ami 
Gránice čaruje 
G        F   E Ami C                      G7 
Gránice čaruje, ztracen je ten, kdo tam vstoupí 
G        F   E Ami C                   E 
Gránice čaruje, pán i šašek, chytrý hloupý 
G        F  E  Ami G7              E        F       E  Ami 
Gránice čaruje, jak ohnivá pentle Dyje maluje 
 
 
Ty hříšná rokle, zase jsi mě chytila 
S příchodem vesny pořádně jsi ožila 
I nezkušenou novicku pobláznil mladý sokolník, jen vypustil sokola, už nechoval se 
vzorně 
Co se stane, má se stát, řekl ten mladý podvodník, druhý den pak našli tam jen 
pohozené škorně 
 
 
Ami                     Bbmi     
Gránice čaruje, ztracen je ten, kdo tam vstoupí 
Hmi                     Cmi              C#mi    Dmi 
Gránice čaruje, pán i šašek, chytrý hloupý 
 
 
Gránice čaruje, ztracen je ten, kdo tam vstoupí 
Gránice čaruje, pán i šašek, chytrý hloupý 
Gránice čaruje, jak ohnivá pentle Dyje maluje 
 
 
 
 
 
 



TY STARÉ ULI ČKY ZNOJEMSKÉ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Záviš 

 
 
G                                        D   C                   G 
Vy staré uličky znojemské, milenců zákoutí 
                                          D 
Známe Vás my, co jsme na ženské 
C            D               G 
Ostatní ať se rmoutí 
 
 
Hmi                       G           D                    A 
Navečer, když se zešeří a temná padne noc 
Hmi          A           D    G      A     Hmi C           G     G Ami Hmi D C G 
Neznalý těžko by uvěřil, že nám tu jste na pomoc 
 
 
Tajní milenci schovaní v uličkách znojemských 
Jsme to my dva jen ty a já 
A láska, co je prý hřích. 
 
 
Navečer, když se zešeří a temná padne noc 
Neznalý těžko by uvěřil, že nám tu jste na pomoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NA TOM ZNOJEMSKÉM VINOBRANÍ  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Antonín Stehlík 

 
 
Gmi                              C         D    Gmi C Gmi 
Na tom Znojemském vinobraní 
Ami           C           D7                 Gmi C Gmi 
Vína teče víc než v Dyji vody 
 
 
Ami       Gmi Ami        Dmi C   Ami  
Pásli ovce Valaši dole u včelína 
Ami      Gmi   Ami             Dmi   C     Ami 
To, co oni ze švestek, my děláme z vína 
G      Ami        G  Ami G       Ami      C  G Ami 
Vinobraní na zdraví, vinobraní do deja vu 
G      Ami        G  Ami  G          Ami      C  G Ami 
Vinobraní na zdraví, pijem, pijem do deja vu 
 
 
Proč chodit dneska mám do hospody 
Když vína všude víc je o poznání 
 
 
Víno barvu rudou má, ještě víc však bílou 
Obě pijem na zdraví, když na zdraví, tak s mírou 
Vinobraní na zdraví, vinobraní do deja vu 
Vinobraní na zdraví, vinobraní do deja vu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZA KOPEČKY  
 
Hudba:   Antonín Maceček 
Text:    Antonín Maceček 
Vyšlo na CD:  Město králů 
Zpěv host:  Antonín Ludvík 

 
 
G                          C                    G 
A já su chachar od Znojma z dědiny 
                                   C 
Nemohu vybrat si nijaké děvčiny 
                                   G            D 
Řekli mi tak si skoč za kopečky 
G                                 D                    G 
Tam holky pro tebe jsou snad všecky 
 
 
Hej děvo má, kdes rozená ? 
 
Gmi                              Cmi   Gmi 
Rozhod jsem se lovit ve Vsetíně 
                                         Cmi 
Tam všecky prej že sou jako dýně 
                                        Gmi      Dmi 
S takovou rád bych se věru spustil 
Gmi                            Dmi       G 
Tu by mi nikdo z vás nevošustil 
 
Slyšel jsem, že prej tam na Valachách 
Cpou holky do sebe moc rády hrách 
S takovou rád bych se věru spustil 
Tu by mi nikdo z vás nevošustil 
 
Onehdá toulal jsem se až v Brně 
Na Pryglu holky jak po vobrně 
S takovou rád bych se věru spustil 
Tu by ti nikdo z vás nevošustil 
 
To jedna byla vám až od Radhoště 
To byste koukali na to koště 
S takovou rád bych se věru spustil 
Tu by mi nikdo z vás nevošustil 
 
Jen u nás ve Znojmě, jde to ztuha 
Jedna tu hezčí je nežli druhá 
Jedna se hezčejc než druhá tulí 
Aby mi z toho tak ruplo v kuli 
Chlapi jsou tady furt nadržení 
Jó, hezká holka to pro mě není 
 


