
LEGENDA O TŘECH STUDÁNKÁCH

Byl jednou jeden panovník a jmenoval se Oleg. Oleg měl hodně poddaných a stále 
chtěl od nich peníze. Vládl mocně a dlouho a tak nashromáždil hodně šperků, zlata a stříbra. 
Oleg vládl na Vildenberku.

Jednoho dne e panovník Oleg vydal na nedaleký hrad Orlov. Jel na koni tři týdny. Jak 
tak jel, viděl altánek jídlem a uviděl tam i peníze, hned tam běžel, najedl se, potom si 
i zaplaval v řece. Peníze, které tam byly, si rychle schoval. Nasedl na koně, jel dál a vidí na 
zemi další peníz, také si ho vzal.

Krajina byla hezká, jel přes vodu, v lesích i po cestách. Na kopci spatřil hrad Orlov. 
Hlavní brána byla ale zavřená, tak si Oleg vzal sekeru, rozbil ji a dostal se až ke studni.

Tam vykopal tajnou chodbu a vkradl se do podhradí, tady našel libry, zlato, šperky, 
stříbro, také zlatý meč posázený zlatem. Všechno si to pobral. Najednou na něj spadlo shnilé 
ovoce, nádoby a splašky. Oleg řekl: „Že by to bylo ze studny?“ Nevěděl totiž, že je ve skladu 
a nad ním je kuchyně. 

Najednou se před ním objevil kuchař jménem Zdík, který chtěl vysypat tady ještě 
slupky z jablek. Oleg ale vykřikl. „Počkej!!! Tady jsem já!“ Zdík přestal sypat odpadky 
a zeptal se: „Kdo jsi?“ 

Oleg odpověděl: „Já jsem chudý Oleg. Nemám nic, dej mi prosím zlato.“ Tak mu dal 
Zdík zlato a Oleg odjel i s penězi v kočáře. Za chvíli potkal stařenku, která ho prosila: 
„Rozděl se se mnou o kousek chleba.“ Ale Oleg odpověděl: „Ne! To jídlo je jenom moje, 
stařeno!! Já chci od tebe zlato!“ „Ale já nic nemám“, odpověděla stařena. Oleg řekl: „To 
nevadí, že jste tak chudá. Dejte mi aspoň ten olej, který máte.“ Král nasedl na koně, jel kolem 
Vildenberku, ale nezastavil se tam, ale kousek dál, kde začal na jednom místě v lese kopat. 
Chtěl zakopat své poklady tam, kde je nikdo nenajde. Až všechno zakopal, tak vyrazil na 
Vildenberk.

Uběhly tři roky, lidé začali hladovět a i Oleg neměl peníze. Rozhodl se, že si pro ně 
zajede. A Oleg kopal a kopal, ale místo šperků, zlata a stříbra vytryskly tři krásné prameny. 
A lidé to pojmenovali Tři studánky. A tak skončila vláda krále Olega. Ale místo toho tam 
vytryskla průzračná voda.

Oleg se lek, 
co za sebou vlek,

místo peněz voda byla,
řekl: „Blek Blek.“
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