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Předmluva

O Rožnově toho bylo napsáno mnoho. Až by si jeden mohl říci, že už by 
to mohlo stačit. Jenže… (vždycky tu nějaké to jenže je), ono výročí 750 let 
svádí. K zamyšlení, k pohledu vpřed, k představám. Nikdo z lidí se takového 
věku nedožije. A tu se otevírá prostor pro nejrůznější vymýšlení příběhů, po-
věstí, básniček a třebas i komiksů. 

V tomto tradičním almanachu jsou zastoupeny oceněné práce soutě-
že O poklad strýca Juráša. Letos s podtitulem Rožnove, Rožnove, mnoho 
roků máš, který odkazuje na výše zmiňované výročí. Jaké příběhy se dětem 
a mládeži z rožnovských škol podařilo napsat, nakreslit či zbásnit? Můžete 
posoudit Vy, vzácní čtenáři, právě teď. 

A jaké bylo zadání? Nelze přeci posuzovat výsledek bez toho, aniž 
bychom znali východisko. Okruhy témat byly tři: Sláva rožnovských lázní, 
aneb, Kterak se v Rožnově léčilo tělo i duše, Hurá, přijedou k nám Pražáci, 
aneb, Procházky Rožnovem a okolím a konečně Nové valašské báje a pověs-
ti, aneb, Co nám staříčci nestačili povědět. 

Na závěr tohoto krátkého psaní se sluší poděkovat. Všem dětem, které 
se soutěže zúčastnily, všem porotcům, kteří vybírali a hodnotili nejlepší práce 
a také všem kolegům, kteří se na přípravě tohoto almanachu podíleli. Bez 
každého jednoho z Vás bychom v rukou nemohli držet tento almanach, plod 
spolupráce. 

Věřím, že se bude líbit. 

 Pavel Zajíc
 ředitel Městské knihovny 
 v Rožnově pod Radhoštěm
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Grafická úprava © Jakub Sobotka, 2017
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I. KATEGORIE

(1. – 3. třída)

Rožnove, Rožnove, kolik roků máš, není úplně jisté, a kolik příběhů, 
to už teprve těžko spočítáme… Pár jich před vámi leží na následujících 
stránkách. Autoři tohoto almanachu se rozběhli do údolí Rožnovské Bečvy 
i na kopce a zabydleli je svými příběhy. Protože domov a místo k životu si 
neohraničujeme jen stěnami, ploty a humny, ale i pojmenováním kopců a za-
bydlením krajiny příběhy, mýty a pověstmi. Proč s tím ostatně přestávat? 
Almanach je jedním z prvních dárků Rožnovu pod Radhoštěm, kterému je 
nějakého tři čtvrtě tisíciletí. A to není jen důvod k oslavám, ale i k přemýšlení 
o tom, na jakém místě žijeme, k vyprávění příběhů těm, kteří Rožnov znají, 
i těm, kteří ho neznají. Přeji Vám příjemné čtení. 

 Kristýna Kosová
 místostarostka města 
 Rožnov pod Radhoštěm
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Monika 
Strnadlová

O Radhošti a jeho bohu Radegastovi

Byly velikonoce, byl moc hezký den. Svítilo sluníčko a venku si hráli 
čtyři hraví kluci. A ti kluci toužili po velkém dobrodružství. Jednou jak za-
čínalo léto, všichni si řekli, že půjdou do světa. Když jim maminka upekla 
malé koláče, najedli se a zbytek si zabalili na cestu. Pak se vydali do světa. 

Za týden přišli k neznámému kopci, rozhodli se, že se podívají naho-
ru. Jak tak šli, uviděli malou prasklinu v kopci. V té prasklině bylo plno zla-
ta. Rozhodli se, že se do ní půjdou podívat. Uviděli čerty, kteří přikládali 
zlaté klacíky do zlatého ohně. Když čerti uviděli čtyři chudé bratry, poli-
tovali je a dali jim čtyři zlaté klacíky. Chtěli jim ukázat jejich velkou a velmi 
dlouho chodbu v jeskyni, ale museli přikládat do ohně. A tak zavolali malé, 
ale chytré lesní skřítky. Ti malincí skřítkové je vedli přes celou chodbu, 
která byla tak velká, že by se tam vešla celá škola i se mnou. A na konci 
celé chodby uviděli čtyři malé holky. A ty jim řekly, že na kopci bydlí jeden 
obr, který je moc chudý a smutný. Smutný je proto, protože nemá žádné 
kamarády. Všichni se rozhodli, že za ním půjdou, budou s ním kamarádit 
a pomáhat mu. Bydleli spolu všichni na kopci, s obrem, které mu říkali 
Radegast. Kluci tam spokojeně žili, dokud nebyli dospělí. Jak dospěli, tak 
se obr Radegast rozhodl, že si kluci vezmou za manželky překrásné dívky, 
které s nimi žily. Kluci měli Radegasta moc rádi a tak mu dali čtyři zlaté 
klacíky. Radegast nechal postavit malou kapličku a tam se konaly čtyři 
malé, ale chudé svatby. Za nedlouho měl každý dvě děti. Jednu holčičku 
a jednoho kluka. Kluci byli pohostinní, rádi hostili chudé, proto lidé začali 
říkat velikému a velmi tajemnému kopci Radhošť. Všichni čtyři žili spoko-
jeně v malých dřevěných chalupách a na Radhošti pásli velká stáda ovcí. 
Proto se taky zpívá písnička Ovčáci čtveráci. Když byl obr Radegast moc 
starý, tak usnul u praskliny ve skále a lesní skřítci si ho odnesli do chodby 
v jeskyni. Kluci nemohli Radegasta najít, a tak u praskliny ve skále udělali 
jeho sochu a také mu tam vytesali jeho jméno Radegast. 

Helena  
Hlavoňová

Vítáme vás

Vítáme vás, naši milí, 
co jste z Prahy dorazili. 
Vždyť v rožnovské přírodě
jsou i děti v pohodě. 
Kolem řeky Bečvy
je klid nekonečný. 
Odpočinek najdem v parku, 
potom zajdem na skluzavku. 
Plavat budem v bazénu, 
pak zdoláme rozhlednu. 
Na žaludek myslím taky, 
skanzen voní bramboráky. 
Je tu vážně velmi krásně, 
budete chtít skládat básně. 
Vrátíte se k nám zas rádi
jako naši kamarádi. 
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Tereza 
Žitníková

O založení hradu rožnovského

To tenkrát vládl ještě král Karel IV. To bývaly zlaté časy v českých 
zemích. V této době byl vystavěn také rožnovský hrad. O jeho založení 
panuje stará pověst. To tenkrát žil v Rožnově jeden chudý mladík. Jeho 
rodině hrozil často hlad, a tak mladík chodil často do lesa lovit zajíce. 
Jednoho dne při lovu zabloudil. Noc už se blížila, a proto se rozhodl, 
že raději počká v lese do svítání. Měl totiž obavy, že by mohl přejít přes 
bludný kořen a nikdy by už nenašel cestu domů. Podepřel si hlavu moš-
nou a v tu chvíli únavou tvrdě usnul. Spal hodinu, možná dvě, když tu ho 
probudil líbezný hlas nějaké ženy: „Co tu takový pěkný mladík dělá tak 
pozdě v noci?“ „Kdo jsi?“ „Já jsem bosorka. Přiletěla jsem zde, abych 
naplnila dávné proroctví.“

„Kuš babo jedu. Nestraš!“ „Zde na tomto místě postavíš hrad, avšak 
ten se nesmí dostat do rukou nikoho nepoctivého. Když toto splníš, bude 
tu hrad stát na věky věků. Když toto nedodržíš, hrad zanikne.“ „Ale jak 
ho mám postavit?“ „V tom ti pomohou temné síly a kouzla.“ Jak se bo-
sorka záhadně objevila, tak i záhadně zmizela. V tu chvíli se zvedl strašlivý 
vichr. Začaly padat stromy a kameny se samy seskupovaly do monumen-
tální stavby. Mladík nevěřil svým očím. Přímo před ním vznikl skutečný 
hrad. Uplynulo mnoho zim. Z mladíka se stal stařec a hrad spravovali už 
jeho děti, poté i děti jeho dětí. Živili se poctivou prací a hrad vzkvétal… 
Až do doby, kdy se narodil Damián. Práce mu ani trochu nevoněla a tak 
přepadával bohaté pocestné a loupil jejich majetek. Lidé se začali hradu 
vyhýbat obloukem. Protože kolem hradu vedla důležitá obchodní cesta, 
domluvili se urození páni, že troufalého loupežníka zatknou a uvězní. Tak 
se také stalo. Ještě téhož dne se přehnala nad Rožnovem strašná bouře. 
Přímo nad hradem běsnilo tornádo. Hrad byl rozmetán na kousky. To se 
tehdy splnilo proroctví staré bosorky. 

II. KATEGORIE

(4. – 5. třída)
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Amélie 
Šotková

Rožnovské Hradisko

Kdysi dávno žila, byla na rožnovském hradě zvaném Hradisko čaro-
dějka dobrodějka jménem Róza. Společně s ní hrad obývala i nezbedná 
černá kočka Mája. Róza měla svůj oblíbený kotlík, ve kterém vařila různé 
dobrodějné lektvary. A kočka Mája měla zase svoje oblíbené škrabadlo 
a malou mističku, ve které měla vodičku a jídlo. Rózu ale velice trápilo, že 
na hradě žijí samy a nemají žádné kamarády a že ji lidé považují za zlou 
čarodějnici. Až jednoho podzimního dne zasáhla lidi v podhradí morová 
rána. 

A tak vyslali na hrad starou babičku s prosbou, jestli by Róza neuva-
řila lektvar proti moru, který sužoval lidi dole ve městě. Čarodějka jí řekla: 
„Ráda pomůžu lidem v nouzi, ale jen pod podmínkou, že už nebudou 
házet po mojí kočce vajíčka a šířit lži, že jsem zlá a pomáhám Satanovi.“ 
Babička přikývla, že jim domluví. 

Druhý den šla Róza shánět přísady. Musela sehnat: slzu ptáka Ohni-
váka, kousek duhy a špetku zlatého prášku. 

Vydala se tedy na cestu pro první přísadu – slzu ptáka Ohniváka. 
Nejprve vylezla na horu Radhošť, kde měl pták Ohnivák svoje hnízdo. 
Vysvětlila mu ptačí řečí, proč ji potřebuje a řekla mu: „Pííííp, pííííííííípu, pa-
pííííííííp, cvrliky cvrk.“ (Prosím pomož. Lidé jsou velice nakažení morem. 
Prosím pomož. ) Pták Ohnivák jí odpověděl: „Pííííp, cvrk, cvrk, vrk, vrk.“ 
(Dobrá, pomůžu). 

Pak Róza vzala svou kouzelnou hůlku z dubového dřeva a žíní jedno-
rožce a přičarovala lehký podzimní deštík a podzimní sluníčko. Náhle se 
zjevila duha, ale nastal problém. „Jak se k duze dostanu blíž?“ pomyslela 
si Róza. Najednou se vedle Rózy objevil nádherný jednorožec a řekl jí 
lidskou řečí: „Pomůžu ti dostat se blíž k duze.“ Róza tedy nasedla na jed-
norožce a společně se dostali k duze. Rychle utrhla kousek duhy a snesli 
se spolu zpět na pevninu. Pak poděkovala a jednorožec odklusal pryč. 

Teď už zbývá Róze sehnat poslední ingredienci – špetku zlatého 
prachu. Když v tom uslyšela tenký pisklavý hlásek: „Tady, tady dole!“ Pod 

Nela 
Srovnalová

Pověst o tanečnici

Byla jednou jedna rodina. No, spíš jenom otec a dcera. Ta dcera 
měla krásné dlouhé vlasy, velké modré oči a furt nosila růžovou sukýnku. 
A tahle dívka byla tanečnice. Měla moc ráda tancování. Ale problém byl 
v tom, že byla pyšná. Jednou se šla jen tak projít. A najednou uviděla 
krásnou horu. Tak se na ni hned rozběhla. Našla tam palouček, který byl 
tak krásný, že se na něm musela roztančit. No, ale aby toho nebylo málo: 
rup……. a ocitla se v jeskyni. Hledala východ ven, ale nenašla. A místo 
toho, aby našla východ, našla skřítka. Tanečnice mu přikázala: „Dostaň mě 
ven, skřete!“„Dobrá dostanu tě ven, ale něco za něco,“ řekl skřítek. „Ty 
mi dáš všechnu sílu z nohou!“„Tak dobrá,“ řekla tanečnice. A najednou se 
objevila na paloučku. Ale když zkusila hýbnout nohou, tak se jí to nepoda-
řilo. Měla je těžké jako olovo. Volala na všechny strany. Čekala tam dlou-
ho a při čekání si uvědomila, že byla na všechny pyšná. Tak se nad ní bůh 
slitoval, protože za chvíli přišel pasáček s ovečkami. Řekl: „Kdo to tam leží 
mé ovečky?“ Hned přiběhl k tanečnici a když uviděl to neštěstí, napadlo 
ho, že přece zná ze svých cest bylinu, která pomohla i jeho babičce. Dal 
tanečnici chléb a vodu a šel najít tu bylinu. Tanečnice pocítila krásný pocit 
v srdci, že ji má někdo rád. No a za chvíli se vrátil pasáček. Dal jí tu bylinu 
do pusy a tanečnice se cítila zase trochu lehčí. Pasáček ji donesl domů, 
tanečnice mu poděkovala a byla šťastná. O jeden rok později se pasáček 
s tanečnicí vzali a byly spolu šťastní až do konce života. 

…a podle tohoto příběhu se jmenuje jedna hora TANEČNICE 
…………KONEC



12 O poklad strýca Juráša – 2016/2017 O poklad strýca Juráša – 2016/2017 13

te řešit novinářku a její články! Jsme tady přece kvůli pohřešované třídě, 
nebo ne? Hele, jsme odvážné? Jsme! Tak se na tu rozhlednu vydáme!“ 
„Dobrý nápad Báro! Tak jdeme! A zjistíme pak, co je ta novinářka vlastně 
zač?“ zeptala se Katka. „Ale jo, a už jdeme, brzy se bude stmívat.“ 

Cestou na rozhlednu vede řeka Vonžor, ale zvláštní je tím, že teče 
v protisměru než Bečva. K rozhledně je to od Bářina domu ani ne ki-
lometr. Kamarádky se zastavily před rozhlednou. „Hej, ty, Kájo, kdy jsi 
na té rozhledně byla?“ „Před dvěma týdny,“ odpověděla Kája. Ale za dva 
týdny to přece zrezivět nemůže!! Je to nesmysl. A v novinách taky psali, 
že je rozhledna vysoká a mohutná. Když se na to tak ale díváme, tento 
excelentní výtvor je přece malý. No, to je taky důvod, proč se máme jít 
do té rozhledny podívat.“ „A co když máme trochu strach?“ zeptala se 
tiše Katka. „Katko, nebuď srab. Takže, našlapujte opatrně!!!!“ přikázala 
Bára. „A proč?“ zeptala se Kája. „ Oni se asi jen tak propadli do země, 
že jo???“ řekla naštvaně Bára. Katka a Kája se na ni obořily. „Hej, Báro, 
nekřič na nás!“ „Tak promiňte, že křičím, já už jsem prostě taková. Kama-
rádky??“ „Jo!!“ souhlasily Kája a Katka. Holky se objaly a byly šťastné, že 
jsou spolu. A teď na rozhlednu!!!

Kája, Katka a Bára se s velikou odvahou rozběhly k rozhledně. Schody 
braly po dvou a přitom je počítaly. Každá měla jiný počet, jen Bára měla 
správný výsledek. Bára je totiž z celé třídy nejlepší v matematice. Je to ma-
tematický přeborník a má samé jedničky. A zase schody spočítala dobře! 

A náhle se začalo stmívat. „Tak kdepak zmizela ta třída?“ zeptala se 
podezřele Kája. „A mám to! La morte di avvistamento. Co to vlastně zna-
mená?“ Bára vytáhla mobil a vyhledala překladač. „To je ono! La morte 
di avvistamento je česky rozhledna smrti!!! Rozhlednu kdysi postavili Ita-
lové!“ „To ale není možné!“ řekla s údivem Katka. „Ale je. Ve škole jsme 
se přece učili, že tu byl dříve vládce, který byl původem Ital, ne? Takže 
víme, že rozhlednu postavil Ital a co dál?“ „No, ten sám název nám dává 
rozluštění. Díky svému názvy se tu udály podivné věci. A teď ještě musíme 
zjistit, kde se poděla ta 7. A!“ uvažovala Bára. 

Podivné bylo, že zde nebyla žádná tma, jak se psalo v novinách. Hol-
ky se rozhlédly kolem sebe. „Katko! Báro! Pojďte se podívat! Honem!“ 
Našly tajný vchod, který vedl někam do neznáma. „Tam vede určitě naše 
cesta.“ „Jsi si jistá, Báro?“ „ Jsem si 100 % jistá!!“ „A co uděláme, abychom 
se dostali přes vchod? Musíme rozluštit číselný kód. Jaké je tvé oblíbené 
číslo?“ „21, proč????“ Bára zadala číslo 21 a náhle se otevřel tajný vchod. 

jejíma nohama se ochomýtala kočka Mája. „Tady máš špetku zlatého práš-
ku. Sehnala sem ti ji!“ Róza na to řekla: „Jsi moc hodná, děkuji.“ 

Rychle spěchaly zpět na hrad, kde chtěly uvařit v Rozárčiném magic-
kém kotlíku lektvar proti moru. „Májo, podej mi prosím slzu ptáka Ohni-
váka,“ řekla Róza a přidala ji do kotlíku s dalšími přísadami. Za chvíli byl 
lektvar hotov. Donesla ho do podhradí a všichni se ho napili a uzdravili se. 

O pár let později si Róza vzala za manžela rožnovského kuchaře 
a za rok se jim narodila dcerka Saxana. Ve svých pěti letech nechtěně 
přičarovala obrovského dinosaura, který pošlapal jejich hrad, ale naštěstí 
si s maminkou (tatínek bohužel kouzlil výtečná jídla pouze v kuchyni) vy-
čarovaly nový dům v podhradí, kde všichni žili šťastně až do konce života. 

Elen Bukovjanová 
Veronika Zetochová 
Martina Hajná

Rozhledna v Rožnově

Byla jednou jedna třída, která se vypravila na výlet na rozhlednu „La 
morte di avvistamento“ v Rožnově. V novinách psali, že je rozhledna krás-
ná a nezrezivělá. Ale ve skutečnosti byla stará a hodně rezavá. To je ale 
nezastavilo a na rozhlednu vyšli. Bylo zvláštní, že třída šla na rozhlednu 
sama, bez paní učitelky. Na předposledním schodu rozhledny uslyšeli křik 
lidí a najednou je začala pohlcovat tma. Přesto vystoupili až na vrchol 
a najednou se propadli do propasti. Třída zmizela. O pohřešovaných dě-
tech se začalo ihned psát v novinách. Bára se to taky doslechla. Zavolala 
kamarádkám Katce a Káji a ty byly v mžiku u ní. 

„Taky jsem na té rozhledně byla,“ řekla Kája. „V novinách ale píšou, 
že je rozhledna krásná, ale v realitě je škaredá a rezavá,“ podotkla Katka. 
„Je to zvláštní. Tak buď si to ta nová novinářka vymyslela, nebo chce za-
krýt realitu a pravdu o třídě, která se ztratila.“ „No, ale ta novinářka je 
stejně celkově divná,“ oznámila Katka. „A DOST! Katko, Kájo, přestaň-
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Štěpán 
Knesl 

Rožnovská píseň 

Hurá, hurá 
Rožnov vás už volá. 
Nabídnem vám spousty krás, 
budete chtít přijet zas. 
Ukážem vám muzeum, 
kde se pasou ovce, 
mají vlnu heboučkou, 
a cinkavé zvonce. 
Mlýn tam dělá klapy, klap, 
v Bečvě na vás čeká rak 
a v dřevěném domku 
si dáte kousek vdolku. 
Vdolek valašský je dobrý, 
Frgál jmenuje se. 
Moc si na něm pochutnáte, 
a na Radhošť vydáte se. 
Vystoupáte na vrchol, 
husté lesy kol a kol 
a město pod ním velký dar 
Radegastův zdar. 

Ondřej 
Božák

Pražáci

Rychlík z Prahy fičí k nám, 
tuhle cestu dobře znám, 
přijedou k nám známí z Prahy, 
povezou je České dráhy. 

Rožnov vidět vždycky chtěli, 
na chvíli však oněměli. 
Když spatřili pivní lázně, 
říkali si, je tu krásně. 

Na rozhlednu jsem je vzal, 
tohle nikdo nečekal! 
Zprava, zleva samé stromy, 
dole vidím staré domy. 

Je to skanzen naše pýcha 
a oslík tam nahlas hýká. 
A když snědli frgál sladký, 
ani se jim nechce zpátky. 

Je to tady, výlet končí, 
Pražáci se s námi loučí. 
Bylo skvěle, bylo fajn, 
příště jedem zase k vám! 

Objevily se před nimi schody a křižovatka. Zkusily jít po pravé straně, ale 
nic. Holky se vydaly teda levou stranou, nic před sebou neviděly a taky 
tam nic nebylo. Kája si už začala myslet, že je to beznadějné. Báru už 
přestaly bavit tajné vchody. Najednou viděly další dveře, tentokrát ale ne 
s číselným kódem, ale s písmeny! A jsou v pytli. Za tři nesprávná hesla se 
určitě dveře zavřou a nikdy odsud nevylezou. První, co je napadlo, je ná-
zev rozhledny. Displej se rozsvítil červeně, což nebylo správně. Podruhé 
vyťukaly název česky. Nic. Katka se celá unavená opřela o kódovač, a aniž 
by to věděla, její záda vyťukala „ASDERFGHJKIKKJHZHNJ“. „Tak to je 
konec!“ myslely si holky, ale dveře se najednou otevřely. Další tajná chod-
ba, ze které se ale náhle linula oslňující záře. Holky se vrhly dopředu a ne-
mohly uvěřit vlastním očím! Před nimi se objevily rubíny, smaragdy, zlato 
stříbro, no prostě neskutečná nádhera! Všechny stály s otevřenou pusou 
a Katka chtěla skočit do těch pokladů a vzít si s sebou něco domů. „Ne, 
to nejde, třeba je to začarované!“ řekla Kája. Tak se děvčata přemohla 
a šla dále prozkoumat chodbu. Náhle našly 18 spacáků. Byly to nejspíš 
spacáky hledané třídy. Teď už bylo všechno jasné. Třída sice nevěděla, 
kam jde, ale měli sbalené spacáky jen tak, pro jistotu. Najednou za zdí 
uslyšely hlasy. Vzaly kolem se povalující se kameny a začaly do zdí bou-
chat. Zeď se rozbila a za zdí holky našly celou třídu 7. A. To bylo radosti! 

A co novinářka, která nepsala úplnou pravdu o rozhledně? Holky se 
rychle vydaly do novinářského klubu. Bylo už pozdě večer a holky byly už 
moc unavené. Do klubu přišly v 11 večer. Ale že tam mají otevřeno i v noci, 
tak to je úžasné. Zaklepaly na pracovnu slečny Chřaplavé. Tam jim ale nikdo 
neotvíral. Dveře ale nebyly zamknuté a holky se rozhodly pracovnu pro-
zkoumat. Kájka se bála, že je tam někdo objeví. V kanceláři byla spousta 
smluv, článků, ale něco, po čem pátraly, nenašly. Když vtom Bára zakři-
čela…Áááááááááá! „Co se děje Báro?“ zeptaly se holky. „Vy to nevidíte? 
Vždyť to je ďábelský úpis!“ Holky se začaly obávat nejhoršího. Náhle vle-
těla do pracovny slečna Chřaplavá. „Co tu děláte, děvčata?“ „No, No…. 
No víte no……“ koktala Bára. „Nevím a ani to vědět nechci. A teď vypad-
něte!!!!“ „Nikdy!“ postavila se za své Katka. „Dobře jak myslíš.“ Najednou 
slečna Chřaplavá ze sebe strhla lidskou kůži a změnila se v ďábla. Kája rychle 
vzala do ruky úpis a roztrhala ho. „Nééééééééééééééééééééé“, zakřičela 
paní Chřaplavá. Tu náhle se začala scvrkávat až z ní nezbylo nic. Paráda!!! 
Holky se radovaly, že vše dobře dopadlo. A název rozhledny? Ten byl raději 
změněn, aby se náhodou zase něco podobného někdy nestalo. 
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III. KATEGORIE

(6. – 7. třída)

Matouš 
Simper

Hurá, přijedou k nám Pražáci

Hurá, přijedou k nám Pražáci, 
konečně zažijeme legraci. 
Budem zpívat, budem hrát
a na papír malovat. 

Ukážu jim všechna místa, 
která stojí za to, 
ukážu jim jednoduše
to rožnovslé zlato. 

Mrkneme se do muzea, 
do minulé doby. 
Obléknem si k tomu všichni
historické róby. 

Pak se vrhnem na rozhlednu, 
my bydlíme blízko. 
Po vyhlídce uděláme
u nás doma disco. 

Na rozlučku v pivních lázních
si pak odpočinem. 
Škoda, že už musíte jít, 
Radhošť už nestihnem. 
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Dominika 
Prokopová

Radhošť

Radhošť. Právě na něj se dívám. Je to stará hora, která je střežena 
bohem Radegastem a opodál moravskými věrozvěsty. Jistě se k ní pojí 
spousta pověstí, ale teď se mi žádná nevybavuje… Co když pro nás skrý-
vá tajemství, která nám mají něco říct? 

Jedna malá dívka, jménem Barunka, se narodila v rodině hrnčířů. Ráda 
se dívala na tuto práci. V chaloupce to krásně vonělo a komůrkou pronikal 
otáčení hrnčířského kruhu. Měla ráda každé období v roce na rožnovské 
dědině. V zimě se ráda prošla ve vysoké vrstvě sněhu a v brzo tmavých 
večerech sedávala s horkým čajem. Jaro se jí líbilo pro své radostné zvu-
ky a oslavy života. V létě si šlechtila zahrádku a na podzim se kochala 
rozmanitě zbarvenými lesíky. Podzim právě nastal a Barunka šla poma-
lým krokem po chladném chodníku přikrytém spícími listy. V dlani ukryté 
v kapse třímala růženec od babičky. Směřovala k lesu, kde si chtěla udělat 
kytici z napadlých, krásně barevných listů. Tyto procházky jí dělaly radost. 
Došla až doprostřed lesa. 

Skláněla se od jednoho k druhému. Už měla pěknou hromádku, když 
v tom uslyšela šusot seschlých listů a praskání klacíků pod tíhou nějakého 
těla. Dostala strach. Srdce se jí rozbušilo, když se zpoza stroma vynořo-
vala silueta. Neváhala. Rozběhla se směrem domů a běžela celou cestu. 
Byla v šoku. Pro svůj klid si nakonec řekla, že se nechala unést a že se jí 
to určitě zdálo. O pár dní později se vydala znovu k lesu. Tentokrát však  
k jinému. V domnění, že teď je v bezpečí, začala pilně sbírat. Měla najed-
nou pocit, že ji někdo za zády sleduje. Opět se rozběhla a pronásledova-
tel jí byl v patách. Běžela, běžela aniž věděla kam. Nohy ji těžkly a Barča 
zakopávala. Zamrazilo jí – v jediném okamžiku její paži silně stiskla cizí 
ruka, která ji zastavila. Ani nedýchala. Toužila se vytrhnout z cizího úcho-
pu a zase se rozběhnout avšak vlastní tělo jí bránilo v jakémkoli pohybu. 
Ta chvíle byla nekonečná. Síla, která ji zastavila, nepolevovala. Stále nevi-
děla neznámému do tváře, což ji děsilo ještě víc. Sebrala všechnu odvahu 
a pomalu se otočila. Stála před ní postava zahalena do černého kabátu 

Matěj 
Vašek

O jelenovi u Jahnovy studánky

V hlubokém lese jménem Bačák na Dolních Pasekách se nachází 
chaloupka, ve které bydleli dva mladí lidé Miladka a Metoděj. Jednoho 
krásného dne se jim narodil chlapeček, kterému dali jméno Vašek. Chla-
pec rostl jako z vody a dělal rodičům jen samou radost. Pomáhal, kde 
se dalo…. Jednoho dne se tatínek rozstonal a chlapec se musel postarat 
o domácnost. Chodil za prací a vypomáhal na velkých statcích. Sekával 
dříví, kosil trávu, poklízel dobytek a dělal vše, co se mu naskytlo. 

Jednoho letního večera, když šel s kamarádem Karlem na pivo, potkal 
tam pana starostu. Starosta slyšel o Vaškovi, jak je pracovitý a šikovný, 
a proto mu nabídl práci. „Václave, měl bych pro tebe práci, potřeboval 
bych posekat pár dubů u Jahnovy studánky.“ Vašek byl rád, že zas bude 
mít na chvilku o živobytí postaráno. A proto práci přijal, měl však jednu 
podmínku, aby to s ním mohl dělat také Karel. Sjednali odměnu za vyko-
nanou práci a Vašek s Karlem se mohli pustit do práce. 

 A tak Vašek s Karlem počali chodit do lesa, práci na čerstvém 
vzduchu si plně užívali. Třetího dne práce se jim však stalo něco neuvěři-
telného. Kolem nejsilnějšího dubu začal obíhat urostlý bílý jelen, jako by 
jim chtěl něco naznačit. Pobíhal a hrabal…

Když jelen utekl, kluci se šli podívat, co tak významného u tohoto 
dubu je. U kořenů se blýskalo kování truhlice. Zvědavci truhlici vykopali 
a očistili. Když truhlici otevřeli, zjistili, že je plná úsměvu a radosti. Radost 
a úsměv se rozkutálely po celém Rožnově a od té doby se všichni Rožno-
vané radují ze života. A přitom se usmívají. 

 Když chlapci v lese končili svou práci, znovu se jim objevil onen 
jelen a na svých vzrostlých parozích jim přinesl truhlici plnou zlata, dukátů 
a diamantů. Kluci truhlici chtěli odevzdat, ale jelen jim řekl, že tahle truh-
lice je jen pro ně za to, že přinesli do města Rožnova radost a úsměv.
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Barbora 
Juříčková

O videčském drakovi

Kdysi dávno, když ještě na Valašsku sídlili praví Valaši, tak to bylo 
všechno úplně jinak. Žilo se ještě v dřevěnicích, oralo se vlastníma rukama, 
dbalo se na úrodu, v maštalích se chovali koně a krávy a na loukách pásly 
ovce. V té době také žila rodina jménem Juráňova. 

Jednou v podvečer, bylo zrovna období Vánoc, venku hustě chume-
lilo, jsme se tak sešli u staříčků doma a posedali jsme si dokolečka na zem. 
Stařenka zapálila svíčky a staříček začal povídat příběh o videčském dra-
kovi:

„Před dávnými časy žil ve Vidči drak. Ten drak měl tři hlavy. Byla 
asi půlka března a zrovna jela přes Rožnov a Vidče družina s mladým 
knížetem Vítkem, který se jim ztratil někde v místech, kde se nachází nyní 
obec Vidče. Kníže projížděl zrovna kolem kostela, když ho cesta zaved-
la ke zdejšímu lomu. Kníže se rozhodl tam přenocovat. Šel se podívat 
do jeskyně, jestli by tam nebylo příhodné místo na spaní. 

Zapálil oheň, ale to ještě nevěděl, že v jeskyni přebývá onen drak. 
Prošel celou jeskyní, aby našel místo k odpočinku, když najednou ucítil, 
že mu někdo dýchá za krk. Pomalu se otočil a vtom spatřil draka. Chtěl 
utéct, ale drak mu zastoupil cestu. Nebyl to obyčejný drak, on totiž uměl 
mluvit a zeptal se Vítka, co pohledává v jeskyni. Vítek tedy odpověděl, 
že hledá místo, kde by mohl přenocovat. Ale ani to celé nedořekl a vzal 
do zaječích. Před jeskyní rychle osedlal koně a uháněl pryč. 

Jak ujížděl, uviděl hostinec a v tom hostinci se konečně zastavil. Po-
ručil si jídlo a pití. Když už byl v hostinci posledním hostem, začal hostin-
skému vyprávět, co se mu přihodilo a co viděl v nedalekém lomu. Když 
dovyprávěl, hostinský Vítkovi prozradil, že draka přemůže jen ten, kdo si 
poradí se třemi těžkými úkoly. 

Vítek dojedl a dopil a vyrazil za drakem. Než se vydal na cestu, sa-
mozřejmě od hostinského zjistil, jaké úkoly musí splnit, aby draka přemohl. 
Hostinský Vítkovi poradil, že musí vyjít na Černý vrch, na tom vrchu je 
strom a na tom stromě jsou tři jablka. Ty ať utrhne, ale ať je neokusí, pro-

s kapucí, důkladně upravenou na hlavě této vysoké osoby. Než si ji stačila 
prohlédnout, vysoký mávl pláštěm a v tom okamžiku se ocitla ve stavení 
na samém vrcholku Radhoště. Obrátil se ke dveřím, kde stál zahalený. 
Mladík sňal kapuci, jež skrývala rovné havraní vlasy, a klekl k dívce. Po-
hlédl na ni svýma očima, černýma jako noc. Ve svých dlouhých a hube-
ných prstech zdvíhal krásný prsten. Chtěl si ji vzít. S nejistotou ve zraku 
na ni hleděl a čekal s otazníkem na rtech. Nevyslovil však nic. Barborka 
pochopila na co se jí táže, ale nechtěla se svého života vzdát, nechtěla si 
brát někoho koho nezná. Jeho pohled ji nakonec přesvědčil – nevěřila, že 
by někdo s takovým světlem v očích mohl být zlý. A tak si nakonec toho 
v plášti vzala za muže. Stále se jí snažil něco říct. Marně. Den co den 
to oba trápilo. Až jednoho dne zavedl svou ženu na místo bez jediného 
slunečního jasu. Odstoupil a Barbora nevěřila vlastním očím: ten člověk 
se před jejími zraky proměnil ve velkého temného ptáka. Měla jasno – 
musí jej zachránit nebo se jednoho dne nepromění nazpět. Na mysl jí 
přišla jediná věc. Sáhla do kapsy, a když svou ručku vytáhla zpět, něco v ní 
skrývala. Klekla si na obě kolena, hlavu pozvedla k šedivému nebi a sepjala 
ruce, ve kterých byl uložen růženec. Začala se modlit. Tajemnému ptáku 
nezbývalo nic než čekat. Přilétl ke svoji choti a dohlížel na ni z blízka. 
Po několika minutách si ptakomuž všiml, jak se jí po bílé tváři rozutékaly 
průzračné perličky. Vítr se zvedl a počalo pršet. Hromy a blesky zuřily 
nad hlavami obou vystrašených. Stromy se nakláněly a prosily vítr, nechť 
se nad nimi slituje. V okamžení, kdy to vypadalo na Radhošti jako při 
konci světa, uhodil blesk do stromu a vše jako na povel utichlo. Barborka 
sklonila svou ošlehanou tvář a svými slzami zamlženýma očima se podívala 
vedle sebe. Odrhnula ležící plášť, pod kterým --- leželo vysílené tělo. Bar-
ča už si myslela, že je to konec. Tu však se víčka prudce zvedla a odkryla 
světlo černých očí. Dokázala to – zachránila jej! Barunka se rozplakala 
a mladík s lesknoucím vlasy ji objal. S vděčností k Pánu Bohu dali mu po-
stavit kapličku, na kterou se sjíždí lidé z různých míst. 
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Barbora 
Kolečková

Přijeli k nám kamarádi

Zvoní budík! Co to je? 
Zaspala jsem. Ó jéjé! 
Musím běžet na nádraží, 
vlak z Prahy si to k nám smaží. 

Dojedou k nám kamarádi, 
na Valašsko jezdí rádi. 
Nejdříve si vybalíme, 
pak na výlet vyrazíme. 

Nasadíme batohy, 
obouváme boty. 
Cíl je jasný – Pustevny! 
Já vyrážím a co ty? 

Vycházíme na kopec, 
zatím všechno ok, 
blížíme se k Radegastu, 
už je píchá v bokách. 
Když jsme došli na Radhošť, 
bolely je nohy, 
říkám vám, a to není vtip, 
nemají na to vlohy. 

Cesta vede dál, 
Rožnov v nedohlednu, 
radši ani neříkám, 
že jdem zítra na rozhlednu. 

Filip 
Dobeš

Pravda o valašském 
Mikuláši

Už se všichni těšíme, 
básničky se učíme. 
Kdo byl hodný, v klidu je, 
ten kdo zlobil, stresuje. 

Zvonek zvoní, srdce buší, 
andělu to dneska sluší. 
Něco ale jinak je, 
anděl stále hudruje. 

Čert nad hlavou svatozář, 
ukazuje milou tvář. 
Mikuláš je popleta, 
v papučích šel do světa. 

Povedená trojice, 
baví děti velice. 
Říkanky jsme udali, 
dary za to dostali. 

Na uhlí dnes nedošlo, 
ani únos nekonal se, 
příští rok snad přijdou zase. 

tože dvě z nich jsou jedovatá. Když Vítek pozná, které jablko jedovaté 
není, jedna drakova hlava zkamení. Dalším úkolem bylo najít v jeskynní 
propasti diamant, který když Vítek drakovi donese jako dar, diamant ho 
oslní tak, že mu zkamení druhá hlava. A třetím úkolem bylo utkat se s dra-
kem v souboji a vyhrát nad ním. Tak měla zkamenět i třetí hlava a drak měl 
být tímto docela poražen. 

Vítek jel a jel, až dojel k Černému vrchu. Vystoupal na vrchol, našel 
kouzelnou jabloň a z ní, jak mu hostinský řekl, utrhnul tři jablka a vydal 
se za drakem. Mezitím přemýšlel, jak by poznal, které jablko je to pravé. 
Vzpomněl si, že zná pověst o třech jablcích a že to dobré je bez listu, a tak 
předstoupil před draka. Nabídl mu to správné jablko a jedna drakova hla-
va opravdu upadla a zkameněla. 

Poté se kníže vydal do jeskyně, slezl až na dno její propasti a našel 
tam uschovaný diamant. Vzal jej a opět pospíchal k drakovi. Předstoupil 
před něj, ukázal mu diamant a ten draka ohromil tak, že mu opravdu od-
padla a zkameněla i druhá hlava. 

Teď už jen zbývalo utkat se s drakem v souboji a Vítek měl vyhráno. 
A tak se i stalo. Byl to těžký souboj, ale nakonec Vítek draka přemohl, 
zvítězil a drakovi upadla a zkameněla i třetí hlava. 

Statečný čin knížete připomínají dodnes ve Vidči tři velmi záhadné 
kamenné koule a právě tato pověst vypráví, že to jsou ony zkamenělé 
drakovy hlavy.“

Staříček dopovídal a my děcka jsme jen tiše poslouchaly a ani ne-
dutaly. Od té doby nosím tuto pověst v hlavě a když jdu kolem jedné 
z kamenných koulí, tak si na staříčka a jeho vyprávění vždycky vzpomenu. 
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IV. KATEGORIE

(8. – 9. třída)

Nikol Farmačková 
Renáta Jaskulová 
Barbora Kovářová

Pražačky na vesnici

Přijely k nám Pražačky, 
jsou to ještě školačky. 
V Praze je prý špatný vzduch, 
asi je tam velký puch! 

Ukážem jim památky, 
naše rodné začátky. 
Ochutnají naše jídla:
frgál, škvarky a povidla. 

Jen jsme vyšli na výlet, 
ony začaly hned kvílet:
„Nás už bolí nohy moc, 
prosím, jděte pro pomoc!“

Když jsme přišli domů zpátky, 
u mobilů nastaly zmatky:
„Co je to za divný svět, 
vám tu nejde internet?! 
„Vždyť tohle je dědina, 
tady není wifina.“

Pražačky už domů musí, 
tady už nic nezakusí. 
„Hola, hola, 
víkend volá!“
Holky už tu nezůstanou, 
řekneme jim na shledanou. 
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Šárka Kocůrková 
Tereza Friedrichová

Vítáme vás v Rožnově! 

Dobrý den. Já jsem Šárka a já Terka a jsme vaše průvodkyně městem 
Rožnovem. Rožnov je pěkné místo, které má co nabídnout, i když to 
tak třeba na první pohled nevypadá. A my vám teď ukážeme jeho krásy. 
Pokud cestujete vlakem, nezděste se prosím našeho nádraží, je to jen malá 
vada na kráse celého města. Začneme trochou historie. Nejstarší památ-
kou je zřícenina hradu na Hradisku. Hrad byl zbořen kvůli vyhnání lou-
peživých rytířů, později byl rozebrán lidmi, kteří si z něj postavili obydlí. 
Nyní je na Hradisku naučná stezka, která vede lesem až k zbořenině. Je to 
příjemná trasa krásným prostředí, určitě doporučujeme si jí v klidu obejít. 

Jednou z budov, které byly částečně vystavěny z kamenů z Hradiska, 
je Rožnovský pivovar, protože se nachází na nejstarší ulici – Pivovarské. 
V jeho areálu se nacházejí pivní lázně a čokoládovna. Pokud je vám nad 
18, určitě si nenechte ujít naše pivo. Zároveň to je vhodné místo pro děti, 
nacházejí se zde totiž Dětské pohádkové lázně, kde si děti můžou pohrát. 

Ty jo Šári to vypadá dost dobře, pojď, musíme se tam dostat! To by 
bylo sice skvělé, ale je to pouze do 12 let, takže nám to asi neprojde. No 
to je nespravedlivé! Tak a teď zpátky k tématu. 

Když jsme se dostali k těm lázním, Rožnov byl od 19. století do druhé 
světové války lázeňským městem. Léčilo se zde hlavně procházkami, pro-
tože zde byly klimatické lázně. Jedinou památkou na toto slavné období 
města je Lázeňský dům, který dnes slouží jako Společenský dům. A Šári, 
věděla jsi, že právě v období lázeňství město navštívili světoznámý lékař 
a zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud a zakladatel genetiky Georg 
Mendel? Tak to jsem netušila, asi jsme nebyli tak bezvýznamné město. 

Tyjo, z toho povídaní mi už vyhládlo, nezajdeme někam Teri? Dob-
rý nápad, ačkoliv jsme malé město, máme tady dost restaurací, cukráren, 
kaváren i čajovnu. Navrhuji zajít na oběd do krčmy Na Předměstí a od-
poledne do čajovny U Slunce. To je dobrý tip i pro vás, pokud máte hlad, 
nebo máte chuť jen na něco malého na zub. 

Barbora 
Besedová

Proč jsou v půdě kameny, si každá národnost vykládala nějak jinak. 
A dneska už víme, že je to způsobeno zvětráváním hornin a následnou 
erozí, atd……. . Ale kdysi, když ještě podobné potvrzené teorie a různé 
důkazy nebyly, se to, alespoň u nás na Valašsku, vykládalo takto:

Kdysi už opravdu hodně dávno, žila v malé vesnici jménem Rožnov, 
který pod horou Radhošť stával, překrásná a úchvatná dcera statkáře – 
Květa. Byla mladá i pracovitá, ke každému milá a k rodině pokorná, zkrát-
ka dokonalá. 

Už jen z toho je jasné, že ji chtěl každý z okolí. Ona se ale zamilovala 
do pocestného, jež prý prošel už mnoho zemí a na statku se zastavil, aby 
poprosil o trochu jídla a nocleh. Když ho uviděla ve dvoře, ochotně ho 
přijala, nachystala mu chleba s máslem a vejce a on jí na oplátku vyprávěl, 
kde všude byl a co všechno viděl. Byla z toho naprosto unešená, a když 
se jí zeptal, jestli by se k němu nechtěla přidat, nadšeně souhlasila, jedno-
duše láska na první pohled. Rodiče nechtěli o ničem slyšet. A tak se ti dva 
rozhodli, že spolu utečou. Měli se sejít o půlnoci u kapličky. Ale ať Květa 
čekala, jak čekala, nepřišel a neukázal se už nikdy. Nemohla totiž tušit, že 
se zamilovala do uprchlého vojáka, jehož tu noc chytli a zabili. A možná to 
bylo i tak dobře. Se zlomeným srdcem strávila týden v peřinách, až vážně 
onemocněla a usoužila se k smrti. Její tělo odešlo ale její duše a zlomené 
srdce zůstalo. Myslela, že tenkrát její milý schválně utekl a jen si z ní krutě 
vystřelil. 

Nemohla už dál snášet, jak si její tehdejší nápadníci našli jiné a byli 
šťastní. A tak se začala zjevovat, ještě krásnější a dokonalejší na tajem-
ných místech, kde vábila ostatní mládence, a pak jim, jako pocestný kdysi 
jí, zlomila srdce. Srdce každého, kdo takto naletěl, se pak po jeho smrti 
proměnilo v kámen. 

A jak můžeme u nás na Valašsku vidět, Květa se činila. 
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Kristýna 
Volková

Kdysi dávno, kdy ještě neexistovalo pivo, žil jeden urostlý a stat-
ný muž, kterému říkali Radegast. Radegast se ničeho nebál, rád chodil 
do lesa na divočáky a vždy si přitom pískal zvláštní písničky. Lidé se ho 
báli, protože měl černé kudrnaté vlasy, a vždycky, když se vrátil z lesa, 
byl celý špinavý od bláta. Ani se nedalo poznat, kde mu začíná krk a kde 
končí hlava. 

Jednou v noci se mu zdál sen, že potká v lese krásnou pannu. Když 
ráno zakokrhal kohout, vyskočil z postele, šel na dvůr, napumpoval si vodu 
do džberu a polil se studenou vodou, aby se probral. Celou dobu myslel 
na ten záhadný sen. Aby byl silnější, k obědu si dal prasečí rypáček. Ten 
měl nejradši! 

Odpoledne se vydal do lesa. Jenže cestou ho zastavila děvčata 
z města a zvědavě se ptala: „Proč někdy nepřijdeš tancovat?“ Radegast 
na to: „Přecaj na takové hlúposti nemám čas!“ Děvčata si ho dobírala: 
„Tak si ho udělej! A neříkej, že se ti ani jedna nelíbíme!“ „Né, tož to teda 
né, ani jedna! Ste jako krávy, co sa pasú tam lúce! Já chcu inú! Tá bude 
moja jediná!“ volal na ně Radegast. Děvčata se urazila a odešla. 

A Radegast šel dál, po lesním palouku u skály. V tom uslyšel, jako by 
někdo mumlal čarovné zaklínadlo. Blížil se blíž a blíž a na kopci najednou 
spatřil nádhernou pannu! 

Byla krásná, tmavé vlasy až po zem, divně oblečená. A čarovala. Kou-
zelné bytosti. Čerty a ježibaby. Když uviděla Radegasta, přestala a začala 
vařit něco v kotlíku. Radegast přišel blíž. 

Když ucítil vůni, hlava se mu zatočila. Povídá: „Daj ně ochutnat teho 
lektvaru!“ Panna říká: „Dám ti ochutnat, dám ti i recept, ale musíš se o re-
cept podělit s celou vesnicí, jinak zkameníš!“ A Radegast přikývl. Panna 
mu dala kotlík a recept. 

Radegast přišel do vesnice, dal vesničanům kotlík s nápojem, ale re-
cept ne. Ten si nechal pro sebe a těšil se, že bude mít recept, peníze i krás-
nou pannu. Vesničanům nápoj zachutnal a chtěli další, ale Radegast řekl: 
„Nemám další. A jak sa to vaří, vám neřeknu!“

Tak, když už jsme se občerstvily, můžeme pokračovat směrem k Va-
lašskému muzeu v přírodě, pokud se vám nechce jít pěšky, můžete se 
z náměstí svézt vláčkem Rožnováčkem. Ten vás odveze přímo před vstup. 

V muzeu se nachází klasické valašské stavby, ve kterých lidé oprav-
du žili. Většinou stály v okolí náměstí, byly rozebrány a znovu sestavěny. 
V dnešní době se v muzeu konají programy zaměřené na tradice Valašska. 
Dělí se na Dřevěné městečko, Mlýnskou dolinu, Valašskou dědinu a Pus-
tevny. Je to nejvíce navštěvované místo v Rožnově. Pustevny se nacházejí 
vedle hory Radhošť, můžeme tam najít dvě ubytovny, které patří k mu-
zeu. Libušín a Maměnka, Libušín v roce 2014 vyhořel. 

Na Radhošti se nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje, před kterou 
stojí sousoší obou věrozvěstů. Kaple je nejvýše položený chrám v Čes-
ké republice. Uvnitř se nachází bronzová deska připomínající návštěvu 
prezidenta T. G. Masaryka. Mezi Pustevnami a Radhoštěm stojí socha 
Radegasta, pohanského boha slunce, války a vítězství. 

Na kopci nad Valašským muzeem stojí Jurkovičova rozhledna, byla 
dostavěna v roce 2011 podle plánů D. Jurkoviče z roku 1896. 

Ty, co rádi sportují, potěší, že celé město je propojené cyklostezkou, 
je tu skatepark a venkovní posilovací stroje. 

Děti zase potěší Gibon park, kde si můžou zahrát golf, skákat 
na trampolínách, prolézat lanovou dráhu a užít si různé další atrakce. 

Doufáme, že jsme vám dobře poradily, kam se do Rožnova podívat 
a že se třeba setkáme příští rok. 

Nashledanou. Šárka a Tereza 
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Ondřej 
Hlaváček

Rožnov lázeňský

Ach, rožnovské lázně, 
ty léčívaly krásně. 

První neduživce z Brna, 
vyléčilo přívětivé klima. 

A tak založiti klimatické lázně
všichni přivítali rázně. 

Pánové a paničky
zpívali si písničky, 

z celého světa tetičky
obsadily v parku lavičky. 

Kolonády byly využity
i pro světové kapacity. 

Sigmund Freud či Johann Mendel
Nejeden frgál u nás snědl. 

Posílili svoje plíce
Až jim zčervenali líce. 

Malebný kraj Valašska
Tělo i duši polaská. 

Dnes je všechno minulostí
 a to ale není k zlosti, 

nové lázně máme tu, 
hrneme se k výčepu. 

Žinčici a procházky
Nahradilo pivo a klobásky. 

V Rožnově je vždycky krásně
Proto si tu skládám básně. 

Kateřina 
Žárská

Sláva Rožnovu! 

Pošťák klepe na dveře, 
dopis nám dává, 
ruší nás od večeře, 
to zas bude zpráva. 

Teta Máňa píše z Prahy, 
že nás poctí návštěvou, 
využije české dráhy, 
má to totiž se slevou. 

Rožnov náš by vidět chtěla, 
krásný je asi velice, 
kamarádka chvály pěla, 
je tam dřevěná vesnice. 

Na kopečku ve stráni, 
postavili rozhlednu, 
z ní je vidět do dáli, 
vše si pěkně prohlédnu. 

Náměstí je plné lidí, 
jarmark zboží nabízí, 
vše co náš kraj zplodí, 
vše co se zde urodí. 

V pivovaru pivo vaří, 
na neduhy pomáhá, 
lidé se do kádí noří, 
je to pro ně zábava. 

Na Rožnov pozor dává, 
pohanský bůh Radegast, 
budiž mu věčná sláva, 
na jeho hoře Radhošť. 

Jenže to neměl říkat! Nad Radhoštěm zahřmělo, zatmělo se a před 
Radegastem se objevila krásná panna: „Poroučím ti, abys šel se mnou 
na ten vysoký kopec nad Rožnovem!“ Radegast se lekl a šel za ní jak 
ovečka ze stáda. Vesničané je tajně pronásledovali. Na kopci ho panna 
začarovala v kámen. 

Jenže než dočarovala, vypadl Radegastovi z kapsy recept. Rade-
gastovi už vesničané nemohli pomoct, nechali ho na kopci zkamenělého, 
ale recept si vzali. Začali podle něho vařit nápoj od kouzelné panny z lesa. 
Bylo jim po něm dobře, a tak mu začali říkat „pivo Radegast“. A od těch 
dob ho pijí až dodneška. 
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V. KATEGORIE

(střední školy)

Štěpán 
Fárek

Škola ve skanzenu

Ta škola z Velkých Karlovic, 
v Karlovicích byla jen školou nic víc, 
až v rožnovském skanzenu ožila, 
žila tam paní, která dřív nežila. 

Strašila lidi z okolí, 
ve svitu měsíce běhala po polích. 
A aniž by to tušila, 
ve spánku lidi děsila. 

Vyslali na ni armádu, 
že ji upálí po staru. 
Vojáci svůj úkol splnili, 
rožnovskou paní spálili. 

Všechen dav propukl v jásot, 
když uslyšeli podivný praskot. 
Ten ohnivý a strašlivý žár ustal, 
jen mráz, led a sníh na zemi zůstal. 

U kůlu, kde ta paní byla, 
stojí teď jen kostra bílá. 
Kostra rukou kynula, 
z jejich úst se zádušní píseň linula.  

Dav utíkal od té „paní“, 
však zapomenout nemohl na ní. 
Pak našli kostru s kosou, 
jak kráčí ranní rosou. 

Kosa se mihla vzduchem, 
a se zvláštním puchem, 
který cítil celý dav, 
ten první v krvi pad. 

Dalších pár švihů kosou, 
a tráva se barví rudou rosou. 
ta rudá barva, to je krev, 
a opět se ozval zádušní zpěv. 

Té kostře se dnes říká smrtka, 
dnes sekne i pod zemí žijícího 
krtka. 
Jenže v uspěchané době jako teď, 
neslyšíme její zádušní zpěv. 
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boval, jestli to byl dobrý nápad přijít sem na sjezd tak zvaných ochránců 
přírody, jejichž programem budou jen debaty. Snad ten vyhazov mě tak 
nerozumně strhl. Ale už nebylo cesty zpět, budu mít alespoň výlet. 

Na plotě sedí černá kočka a svýma zelenýma očima mě upřeně po-
zoruje. Kamkoliv se hnu, její pohled mě pronásleduje. Čekám, kdy se pustí 
za mnou. Ještě nejsem hotov se svými procházkami, ať jsou ve dne, či 
v noci. Nenechal jsem toho ani tady – v naprosto cizím městě, ale ni-
kdy jsem nemíval za zády špiona, který mě doprovázel tři a půl hodiny 
po vylidněných ulicích. Soustředění na kočku dokázalo člověka na chvíli 
odpoutat od všeho, co rozžíralo jak kyselina sírová, od těch drásajících 
myšlenek. Proč nemohu vrátit čas, jak se to všechno mohlo stát? Co tady 
vůbec dělám? 

Debaty o přírodě mě vracejí zpátky, do starých časů. Ale v rožnov-
ském parku, do kterého chodím po každé odborné schůzce, jsem někdo 
jiný, koho již dlouho neznám. Doprovází mě ta stará známá – Alice. Při 
své lásce k historii povídá dlouhé hodiny o zdejších klimatických lázních, 
významných místech a o všelijakých šarvátkách v minulosti. Nejspíš to tady 
z celého srdce miluje a je šťastná. Ptám se jí na to a ona odpovídá: „Vidíš 
ty stromy, tam jsem kdysi čítala a snila, tam jsem šla, slunce přesně jako teď 
pozlatilo všechny, všecičky listy, všude nádherně zeleno, vzduch voněl – 
i teď. Copak s tebou, když jsi tak zaměřen na přírodu, to nic nedělá?“ Stál 
jsem v tu chvíli s otevřenou pusou a očima dokořán. Ten klid! Žasnu nad 
tím vším, co jsem k sobě předtím nepustil. Mé oči, ačkoliv zdravé, byly 
do této chvíle spíš slepé. Malé děti se honily za bedlivého dohledu paních 
učitelek, nějaká babička si četla ve stínu stromů svou knihu, jiné dámy zas 
diskutovaly, byla to směsice všech věkových kategorií. 

Náhle, v nečekaném okamžiku, zazněla hudba, jako tenkrát z vybled-
lých vzpomínek. Bylo to všechno zvláštní. A tak krásné, že jsem měl pocit, 
že právě tady do toho klidu nepatřím. Já jsem zmatený vetřelec, já jsem 
tak malý. Neusmívám se na lidi, nečtu knihy, bořím se sám do sebe, tady, 
kde pozoruje Palacký a Tomáš G. Masaryk všechno to dění a kde to žije 
v poklidu a přátelsky, jsem jen černá skvrna, co tady nemá co dělat. 

Druhého dne jsem sdělil Alici, že musím odjet a že jí velice děkuji, že 
mi umožnila účastnit se tak zajímavého sjezdu. „Ale vždyť já ti to přece 
slíbila…tenkrát. Nepamatuješ?“ Slíbila? To si vůbec nepamatuji. 

I přes veškerou touhu zmizet jsem se musel ještě jednou projít. 
S brožurkou plnou informací chtěl jsem se něco dozvědět o tomto místě. 

Andrea 
Chumchalová

Jednou v Rožnově

Je to čas unikající mezi prsty, je to má duše skryta pod jezerem. 
Vzpomínka je střípek času. Minulost zbyla jen v hlavě a v následcích. Ne-
uvěřitelná je síla času. Bázlivost nepřekonala stín. Jen odvaha může za-
chránit svět, jen odvaha může zachránit život. . . 

Lze jen jít, přitom se koukáte kolem sebe, ale nevnímáte už ani své 
okolí. Pořád to samé. Tak důvěrně známé a až k pláči bolestivě ubíjejí-
cí. Vysoké domy, rušno, všude ustaraní a skleslí lidé. Praha je krásná, ale 
v ohlušujícím prostředí ve velkém množství lidí, se na malou jednotku, člo-
věka, úplně zapomene. Je to dobře. Hledal jsem samotu, ale už jsem jaksi 
nedokázal dojít klidu. Už nevím, kdy naposled jsem byl šťastný. Šílenost, 
křik a smutek a ta věčná směsice bolesti, dokáže potopit. Už jsem ani ne-
věřil, že se z toho všeho dostanu. Zachránil mě telefon, nebo jen náhoda? 
Včera v noci zazvonil a nechtěl přestat, dokud jsem k němu nevztáhl ruku. 
Jméno volajícího jsem neznal. Nebo jsem si to jen myslel. Avšak opětoval 
jsem prozvonění a pak začal rozhovor, který byl první cihlou v hradu, jenž 
jsem si náhle začal stavět. 

Jedu v autě, jsem roztržitý, podrážděný. Dneska jsem přišel o práci, 
to byla poslední kapka. Vydávám se tedy tam, kde mě ta žena volala. 
Do Rožnova. Vím jen, že jsem tam kdysi, strašně dávno byl, asi s rodinou, 
nějaká dovolená. Vzpomínám si jen na jakési dřevěné chalupy, a že jsem 
rád stál za nějakou uměleckou školou a poslouchal hudbu, jež se tak pěkně 
a mile linula po okolí. Takové myšlenky mě lákaly, nejspíš se srdce chtělo 
dostat výš a být klidné a šťastné. Beze všeho, co jej tížilo. Jenže já už 
nebyl jako dřív a mohu prohlásit – nemohu za to. Jsem už jenom nic, moje 
svíčka by už snad ani hořet neměla. 

V Rožnově mě přivítal prudký liják a já nemohl najít, kde bydlí ta 
moje starodávná známá, s níž jsem měl tu čest za celý život být jenom tři 
dny na přednáškách o životním prostředí a ještě k tomu před několika 
lety… Nakonec jsem ji nenašel já, ale ona mě. Chvílemi jsem ale pochy-
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jako tam, kde vládne mír a přátelství. A právě tato atmosféra klidu také 
podtrhuje kouzlo Rožnova pod Radhoštěm. Děkuji, Špione a Rožnove, 
slibuji, že jednoho dne se vrátím zpátky, teď ještě ne, ještě musím napravit 
spoustu věcí. Prosím počkej na mě, město, já se za tebou ještě jednou 
přijdu podívat… 

Aneta 
Luksová

O Jurkovičově rozhledně

Kdysi dávno pradávno, kdy si ještě Země neuvědomovala, že existuje 
a neměla ponětí, kdo jí vlastně vládne, se nacházelo na konci světa kouzel-
né místo. Žili tam takzvaní bohové, což byli tvorové s lidskými vlastnost-
mi, avšak s nadlidskými schopnostmi. Uměli se radovat, milovat, rozbrečet 
a dávat najevo všechny své emoce. Avšak když byli naštvaní, dokázali při-
volat i přírodní katastrofu, a to se i ten největší hrdina schovával mamince 
pod sukni. K jejich největší lásce patřilo i ono kouzelné místo. Nazývali ho 
Rožnovem. Nikdo však nevěděl, proč takový název, jednoduše to někoho 
napadlo a všem se název zalíbil. Panovala v něm neskutečná atmosféra, 
nebylo dne, kdy by nad Rožnovem slunce nesvítilo a tráva se nezazelenala. 
Každý, kdo tam alespoň jednou vkročil, už nikdy nechtěl odejít, takže se 
tam nacházela většina populace tehdejšího světa. Mezi bohy se tam sem 
tam objevil i nějaký člověk. Bylo jich potřeba, protože bohové čerpali 
svůj život a sílu hlavně z lidské důvěry a věrnosti. Dalo by se říct, že se 
potřebovali navzájem. 

Na okraji lesa, hned vedle potůčku zvaného Bečva, bydlel mladý 
a urostlý hoch se svými rodiči. Jmenoval se Petr Jurkovič a tuze moc mi-
loval bohyni Derfónu. Jejich láska trvala už přes dva roky, ale věděli, že 
spolu být nemohou. Co by si o nich božstvo pomyslelo? Bůh přece ne-
může žít s člověkem. A tak to i nadále tajili, tajně se scházeli a vyznávali si 
lásku na těch nejtajemnějších místech, kam by nikdy nikoho nenapadlo jít. 

Svou procházku jsem začal na Masarykově náměstí. Kam se člověk podí-
val – jeden malý obchůdek za druhým. Ale mají to pěkné. Líbí se mi příro-
da, jež proplétá každý kout města. A hlavně zde není taková ta depresivní 
šeď, barvy se opravdu jen točí. Šel jsem tam, kam mě nohy nesly. Brožurka 
jen poukazovala na to, co míjím – Společenský dům, Dřevěné městečko, 
jež k sobě vábilo kouzlem starých časů, nějaký ten hotel a mnoho dalšího. 
Jurkovičovu rozhlednu a Radhošť jsem ale nenavštívil, tlačil mě čas. . 

Na světelné křižovatce jsem se otočil a šel zase zpátky. Minul jsem 
růžovou knihovnu, kino, středisko pro mládež i školu… Nepatřil jsem sice 
do tohoto města, ale být návštěvníkem a pozorovatelem se mi velmi líbi-
lo. A tak jsem v jednu chvíli byl poutníkem, který vidí a slyší a vkládá si 
vše do paměti, každou maličkost, co se mu zlíbí. Chodil jsem různě, pro-
šel mnoho a mnoho uliček. Dokonce jsem nějakou tajemnou silou zavítal 
do UNIPARU, a tak jako pomíjivou vzpomínku kupuji dvě svíčky, jež tuze 
voní a já jsem jak omámený. 

Později poblíž autobusového nádraží, se ke mně znovu přilepil Špi-
on. „Nazdar Špione!“ pravil jsem z legrace a náhle vytřeštil oči. Špion 
jako by se ušklíbl a s očima plnýma něčeho jako šílenství, se vrhá pod 
jedoucí kola autobusu. „Špione!!!“ zakřičel jsem. Křuplo to. 

Nebyl jsem nijak přecitlivělý, ale teď toho bylo na mě moc. Těla Špi-
ona jsem se ani nedotkl, taky bylo na hlavní cestě, kde pořád jezdila další 
a další auta. Byl jsem zmatený. Ten šílený pohled – kde ho vzal, vždyť 
vypadal jako malá potvůrka, jež si tak pěkně životem proplouvá a vyhřívá 
se na sluníčku…

Přes všechno, co se stalo, jsem z Rožnova odjížděl nerad. Hlavní 
město mě vůbec nevábilo. Bylo tam až moc hluku, moc chladných lidí, 
moc smutku. V Rožnově jsem sice zažil smutek, ale něco mě nutilo se 
do něj myšlenkami vracet. A nebyl to jen kocourův šílený pohled. 

V polovině cesty mi začalo pršet. „Kocoure, asi začínám být šílený 
taky, ale neudělal jsi to naschvál?“ říkám si hloupě, já abych věřil na takové 
věci! 

S deštěm, jenž se táhl po celou dobu, než jsem dojel na benzinku, 
mi v hlavě blýskla myšlenka. Ať už to bylo znamení či ne, ať mi to mělo 
něco říct a dát, a nebo ne, přeci jen mi to něco dalo. Se smutkem, žalem, 
strachem a bolestí, jež občas přiváděly myšlenky na smrt a skončení s tím 
utrpením, mi kočka a to krásné město pověděly, že všechno trápení jsou 
nepodstatné věci a že zemřít za to nestojí, protože život jde dál, stejně 
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úsměvem pokýval hlavou. „Je vězněna na rozhledně tvého praděda, Kron 
to o vás zjistil a je velice zle.“ „Panebože, je něco, co můžu udělat, abych ji 
vysvobodil?“ Petr se prudce zvedl. Srdce mu v hrudi silně tlouklo. „Vzpo-
meň si jen na to, co se už léta v naší rodině předává z generace na genera-
ci.“ Chvíli zapřemýšlel. Trvalo mu, než si vzpomněl. V tu ránu už byl však 
pryč a kvapem mířil k rozhledně. 

Když doběhl až k ní, prohlédl si ji od základů až do té nejvyšší špičky. 
Tyčila se nad ním jako obrovská, mohutná vládkyně. Byl pyšný na svého 
praděda. Opravdu úchvatná stavba, ze které vyzařovala čistá elegance. 
Zhluboka se nadechl, věděl přesně, co má udělat. Neztrácel ani minutu 
a rychle se rozběhl ke schodům, po kterých vystoupal nahoru až k zam-
knutým dveřím. „Petře! Petře!“ Rozléhalo se vánkem po okolí. Opatrně 
přiložil celou dlaň ke dveřím a známým kouzlem, které když vyslovil, se 
okolo celé rozhledny vytvořila obrovská bílá záře, rozpoutal obrovský 
vítr. „Láska zvítězí,“ zašeptal soustředěně a pevně zavřel oči. Bylo to 
kouzlo, proti kterému neměl ani ten největší bůh šanci, věděla o něm jen 
rodina Jurkovičů a dávali jím najevo jejich nadvládu nad celým božským 
světem. Fungovalo však pouze tehdy, pokud byl bůh zamilován do lidské 
bytosti. 

Derfóna se v tu chvíli objevila těsně u něj a padla mu radostí do ná-
ruče. „Netuším, jak jsi to dokázal, ale dokázal jsi to!“ Rozzářila se štěstím. 
Kletba uvěznění ve věži pominula a s ní pominula i láska Krona k Derfóně. 
Všechno bylo najednou tak, jak má být. 

Lukáš 
Rožnovják

Pohanský ochránce

Po uplatnění plného křesťanství se v jedné malé vesničce rozhodli 
služebníci boží vystavět menší kapli, kde by se obyvatelé vesnice mohli 
modlit. 

Nechtěli si ani představovat, co by to bylo za povyk, kdyby se to ostatní 
dozvěděli. 

Jak tak šla léta dál, začínalo být bohu Kronovi, Derfóninu manželovi, 
podezřelé, že se jeho milá vždy hned po svítání vytratí za účelem sbírání 
ranní rosy. Chodívala totiž i v létě, kdy se rosa z rána netvořila. „Nebuď 
tak podezíravý, miláčku,“ říkávala mu s červenající se tváří a doufala, že jí 
alespoň malinko uvěří. 

Jednoho dne mu však jeho blízký služebník sdělil, že viděl Derfónu 
s mladým Jurkovičem držet se za ruce. „S tou zbabělou člověčinou? Má 
bohyně? To jim nedaruji!“ Rozzuřil se a hned začal vymýšlet plán, jak se 
Jurkoviče zbavit. Kdyby ho však zabil, každý by hned poznal, že za tím-
to způsobem zabití stojí některý z bohů, a poštval by si tak proti sobě 
všechny lidi na světě. A to nechtěl. „Nechám ji zavřít do rozhledny, dokud 
nebude znovu milovat mě,“ oznámil nakonec svůj velkolepý plán svému 
služebníkovi. 

V Rožnově se toho času nacházela jen jedna rozhledna. Nechal ji 
postavit jeden velevážený architekt Dušan Jurkovič, praděd Petra, a roz-
hledna se mnohokrát uplatnila v pozitivním slova smyslu. Většinou sloužila 
k obraně Rožnova před vpády různých bojechtivých vojsk a nikdo ji nikdy 
nedokázal zničit. 

„Zavřu tě na rozhlednu! Všechno už vím! Budeš tam do té doby, 
dokud mě znovu nezačneš milovat!“ Rozkřikl se plným hlasem, a aniž by 
Derfóna stačila jakkoliv zareagovat, použil jedno z kouzel bohů, vztyčil 
k ní ruce a najednou byla pryč. On však dobře věděl, kde se nachází. 
Neměl z toho radost, opravdu ji miloval, a o to víc ho bolelo zjištění, že 
ona k němu už necítila nic. Co se stane, až se to dozvědí ostatní bohové? 
Bude všem jen na výsměch. Nesnášel Jurkoviče, nesnášel ho do morku 
kosti. Proklínal ho. 

Petr dále žil svůj skromný a poklidný život. Všimnul si, že se Der-
fóna už neobjevuje tak často na jejich společných místech, ale moc tomu 
nevěnoval pozornost. Možná jen měla nějaké povinnosti a Kron ji držel 
doma. Ubíhaly týdny a týdny a jeho starost o ni se začala každým dnem 
zvětšovat. Nemohl ji jít hledat, nikdo o nich nevěděl, ani vědět nesměl. 
Zůstával tedy doma a smutněl steskem po své milované. 

„Copak se děje, synu?“ Sedl si k němu starostlivě jeho otec. „Ale 
nic, otče,“ povzdechl si Petr. „Je to kvůli Derfóně?“ Zeptal se najednou. 
Petr se na něj vylekaně podíval. „Cože, ty víš…“ Jeho otec jen s lehkým 
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Lidé se nejdříve tomuto činu bránili, neboť místo, kde chtěla církev 
kapli vystavět, bylo považováno vesničany za památné. Tradovaly se 
o něm zvěsti již po staletí. Stála zde kdysi mohyla mocného ochránce ves-
nice. Pokaždé, když byla vesnice v nebezpečí, tak mocný válečník zasáhl, 
a proto se o něm vypráví mnoho příběhů. 

Lid se zdráhal velice dlouho, církev na něj však tak naléhala, až nako-
nec svolili. „Přece jenom se to stalo velmi dávno a nikdo už neví, jestli to 
byla pravda,“ říkal jim místní farář. 

Zapřáhli všechny koně a dostupný dobytek a začali vyvážet na ko-
pec potřebný materiál. Když skončili s navážením dřeva a kamenů z ne-
dalekého lesa, nastávala pomalu noc, a tak se lidé vrátili do svých domovů 
s úmyslem začít stavbu zítra. 

Druhého dne se všichni sešli na onom místě a zděsili se. Dříví, kamení 
i dobytek zmizel. Lidé se začali strachovat a běželi za farářem, který stav-
bu nařídil, a vše mu pověděli. Ten je však pouze ujišťoval, že to mohli vzít 
závistivci z vedlejší vesnice. Tato zpráva jim stačila a začali tedy od znova. 
Opět vše potřebné nanosili a tentokrát i položili základy kaple. Nadešel 
večer a oni se opět odebrali do svých domovů. 

Nastal třetí den a pracující se zase vydali na kopec, avšak na vrcholu 
nebylo zase vůbec nic z toho, co tam předešlý den zanechali. Po zákla-
dech ani stopy a povrch jakoby ani nebyl narušený. Obyvatelé se tedy 
znova vydali za farářem, který je opět uklidnil a pověděl jim, ať se vrátí 
k práci. 

Takto to pokračovalo ještě pár dní, dokud se několik vesničanů ne-
odhodlalo a nevydalo se v noci na kopec, kde se snažili kapli vybudovat. 

Jakmile dosáhli vrcholu, všichni strnuli při pohledu na to, co viděli. 
Pobíhal tam muž v brnění a rudé kápi s obrovskou sekerou na zádech. 
Lusknutím prstů odklízel kamení ze země a společně s dřívím je vracel 
na jejich místo v lese. Vysoký muž na lidi pohlédl s hněvem na tváři, roz-
běhl se s taseným ostřím proti nim a přesně před nimi zmizel. Vystrašení 
lidé se okamžitě vydali za farářem a všechno mu pověděli. Ten se jim však 
pouze vysmál a poslal je domů. 

Již je ale nebavilo poslouchat slepě jeho příkazů, tak se odebrali zpát-
ky na kopec, kde onoho muže viděli. Zapomněli na nějaké křesťanství 
a okamžitě se začali dovolávat válečníka, jež po staletí chránil jejich životy 
a obydlí a prosili o odpuštění. 

Vendula Kubáňová: Sláva rožnovských lázní
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Julie Cábová: Co nám dědečci nestačili povědět
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