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Pavla Bláhová, ZŠ M.R. Štefánika, Čadca 
 

1000 - ročná lipa 
 
Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno mesto menom 
Čadca. Bolo úplne bežné, ale v strede tohto mesta 
rástla tisícročná lipa. Lipu, obklopoval aj nádherný park. 
Bol plný kvetov, poletujúcich vtáčikov, včeličiek, 
motýľov a iného hmyzu. Samozrejme tam boli aj iné 
mladé stromčeky, ale hlavné na parku bolo to, že 
uspokojovalo 
miestnych 
občanov. Chodili 
tam deti, 
tínedžeri, dospelí 
aj starí. Skrátka, 
super miesto. 
Niektorí ľudia však 
boli za to, aby sa 
dala lipa zrezať. 
Vraj by bolo 
lepšie, postaviť na 
tom mieste nejaké 
obchodné centrá. 
Takých ľudí však 
bolo málo. A tak 
lipu nechali tam. 
Nastal však deň, 
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keď tí neprajní ľudia podali petíciu. Bohužiaľ, vyhrali. 
Doteraz nikto nevie, prečo museli vyhrať.               

O tri roky tam stáli obchodné centrá. Pamiatka na 
lipu však ostala. Pred jedným obchodným domom stála 
socha lipy. Pravdaže, nebola až taká veľká ako originál. 
Proste, skončilo to tak, ako to skončilo... 
 
 
 
Margaréta Grupačová, ZŠ Rázusova, Čadca 

 

O starom mlyne na Rači 
 

Bolo raz jedno dievčatko menom Lucka. Žilo na 
Kysuciach a vlastne aj odtiaľ pochádzalo. Každý deň 

Lucka chodila za babkou, ktorá 
jej rozprávala o starom mlyne 
neďaleko lesa. Babka  sa 
niekedy aj čudovala, keď 
dievčatko povedalo, že keď 
podrastie, pôjde ten mlyn 
preskúmať. Stará povesť 
hovorila, že počas vojny sa v 
mlyne ukryl vojak, ktorý odtiaľ 
už nikdy nevyliezol. Odvtedy sa 
ku mlynu nikto nepribližuje. Iná 
povesť zasa hovorí, že je tam 
starý čarodejník, ktorý tam 
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väzni ľudí. Luckina mamička však tvrdí, že by sa nemala 
zaoberať takými hlúposťami a ocko si myslí, že niekedy 
to môže byť ozaj nebezpečné. Jedného dňa poslala 
babka súrne po Lucku. Lucka sa preto veľmi k nej 
ponáhľala, zvedavá , čo asi babka môže od nej chcieť. 
Otvorila bránku, z ktorej sa vstupovalo na malý 
dvorček. Prešla cez dvorček, potom popod dieru v plote 
a rovno ku chlievu. Vedľa chlievika bol dom. Bol malý. 
Vlastne nebol to dom, ale taká drevenica. Vošla dnu. 
Zbadala starenku, ktorá stála pri peci a varila polievku. 
Keď videla vnučku, privítala ju a usadila za stôl. Lucka 
čakala, kým babka dovarí chutnú hráškovú polievku a 
naloží jej. Babka dovarila, naložila vnučke a tá sa pustila 
do jedla. Keď dojedla, poďakovala sa a spýtala sa 
babky, ktorá umývala riad: „Prečo si ma zavolala?" 
„Vieš, len tak som rozmýšľala, kedy sa vydáš objaviť ten 
mlyn," odpovedala babka trošku zmätene. „Asi o rok, 
keď budem mať  jedenásť " odpovedala Lucia. Nedalo 
sa ju už nazvať Luckou, veď bola už veľká. Prešiel rok. 
Lucia sa chcela dozvedieť ešte podrobnosti, ale babka 
už zomrela. Prišiel deň D. Lucia oznámila rodičom, že 
ide do mlyna. Mama ju darmo prehovárala, aby tam 
nešla, ale Lucia sa nedala. Nakoniec sa teda najskôr 
vybrala do babkinho domu. Prešla cez malý lesík hneď 
do hlavnej chodby. Dom zíval prázdnotou. Ozývalo sa 
tam strašidelné ticho. Také strašné, že si myslela, že sa 
rozplače ako malá. Vošla do babkinej izby. Z drevenej 
truhlice vybrala mapu a vydala sa na túru. Prišla ku 
mlynu. Bol strašidelne veľký. Opatrne vošla dnu. Všade 
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boli pavučiny a plesne. Zrazu zbadala starú deravú 
plachtu, pod ktorou sa niečo skrývalo. Pomaly sa ku nej 
priblížila a odkryla ju. „AAAAAAH" - skríkla, ako keby 
tam bola smrtka. A aj bola. Zrejme to bola kostra toho 
vojaka. Mal uniformu s odznakom, ktorý bol pokrytý 
prachom. Lucia ho zotrela a zbadala nápis: Poručík X. 
Nevedela, čo to znamená. Zrazu sa jej zamarilo, že sa 
niečo pohlo. Veľmi sa zľakla. Potom sa objavil podivný 
modrý tieň v tvare osoby. Bola to žena. Duch jej babky! 
Len si predstavte, ako sa musela zľaknúť. „Lucia"- 
prihovorila sa jej babka „ poklad, ktorý je tu už stáročia 
je na ľavo od debničiek a nájdeš ho v debni, ktorá je od 
všetkých odlišná." A zrazu duch zmizol. Lucia sa ani 
nepohla, dokonca ani nedýchala. Urobila jeden krok. 
Potom druhý. Ale ten tretí sa neodvážila spraviť. Bola 
úplne roztrasená. Pomaly kráčala a stále myslela na tú 
povesť o čarodejníkovi, ktorý väznil ľudí.  Predovšetkým 
nemohla zabudnúť na to, ako videla ducha svojej 
babky. Kráčala najskôr veľmi pomaly, ale postupne sa 
jej kroky zrýchľovali. Zrazu bežala ako o život. Bežala už 
vyše hodiny, ale debničky si nevšimla. Sadla si na 
studenú drevenú podlahu. Vtom čosi začula. „To sa mi 
asi len zdá" povedala si Lucia v duchu. Znova však 
počula kroky. Tie kroky sa ku nej približovali čoraz 
bližšie a bližšie. Od strachu sa nemohla ani pohnúť. 
Niečo ju chytilo za rameno a ťahalo ju nevedno kam. 
Lucia chcela kričať, ale hrdlo mala celkom zovreté a 
nevydalo ani hláska. Potom jej niečo chytilo ústa. 
Neodvážila sa otvoriť oči. Cítila len, že to, čo ju ťahá, nie 
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je človek. Ruka, čo ju ťahala nebola z mäsa. Bola to tá 
kostra spod deravej plachty! Lucia, skoro omdlela od 
hrôzy. A to ešte nebol koniec hororu. Kostra ju, 
oslabenú strachom, zviazala. Dala ju do hrobky. Hrobku 
zavrela a obviazala lanom. Prikryla ju deravou plachtou 
a jej kroky smerovali ku vrátam mlynu. Lucia otvorila 
oči. Nič nevidela. Všade bola tma ako v hrobe. Akoby aj 
nie, keď bola v hrobke! „ Pomóóóc" volala Lucia čo 
najsilnejšie s nádejou, že ju bude niekto počuť. A zdalo 
sa, že nekričala zbytočne. Začula kroky a niekto odkryl 
plachtu. Potom odviazal laná. Otvoril hrobku. Dal Lucii 
dole všetky putá. Keď sa Lucia odvážila otvoriť oči, 
zbadala pred sebou stáť babku. Teda jej ducha. Lucia sa 
už nebála. Len sa usmiala a vyšla z hrobky. Uháňala po 
stopách kostry. V tmavom lese ju zbadala. Tichúčko ju 
pozorovala. No zrazu jej zmizla v hmle. Chcela ju nájsť. 
Zrazu sa ocitla zasa v mlyne. Ale v jeho inej časti. Aj tam 
bola veľká plachta. Lucia pol hodiny hľadala odvahu 
odkryť plachtu. Keď ju nakoniec predsa len odkryla, 
našla pod ňou hnedo-čierne debničky. Každú si 
prezerala aspoň päť minút, ale všetky sa jej zdali 
rovnaké. Ale predsa! Jedna z nich bola čierno-hnedá! 
Hurá! Tak nakoniec  ten poklad našla! Otvorila debnu. 
Bola v nej fúra zlata. Ale zasa sa objavilo to modré 
svetlo. Podišlo ku nej a zlato zobralo. Lucia bežala preč 
z mlynu. Bežala ako o život a modré svetlo sa pri 
slnečných lúčoch rýchlo strácalo a s ním aj zlato. 
Dobehla až domov. Videla svojich rodičov sedieť pri 
stole celých vystresovaných zo strachu o dcéru. Na 
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stole ležala fúra zlata. Ale rodičia to zlato vôbec 
nevnímali. Keď vošla Lucia do domu, všetko sa hneď 
zmenilo. Zrazu sa im stratil smútok z tvárí a začali od 
radosti milú Luciu stískať a objímať. Ich radosť bola 
nekonečná. A keď im Lucia ukázala zlato, čo im už pár 
hodín ležalo na stole, radosti nebolo konca kraja. Od 
tých čias žili v láske a bohatstve až kým nepomreli. 
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Laura Franeková, ZŠ Rázusova, Čadca 

 

Trpasličia krajinka 
 
     Voľakedy dávno siahalo územie Čadce až po Žilinu. 
Vo vtedajšej Milošovej bola malá trpaslíčia osada, v 
ktorej bývali trpaslíčkovia vo veľkých muchotrávkach. 
Cez deň sa starali o okolitý les a lúky. Večer sedávali 
okolo ohníka, rozprávali si príhody z celého dňa a hostili 
sa čučoriedkami, jahodami, malinami či hubami, 
ktorých bolo všade navôkol ako maku. 

     Na Čiernom, 
v dedine, kde bola 
stále tma, býval 
mocný čarodejník 
Markus. Celé roky sa 
usiloval dostať 
všetkých trpaslíkov. 
Mali mu slúžiť 
a chodiť s lampášikmi 
počas dňa i noci, a tak 

vniesť svetlo do jeho dediny. Trpaslíci však boli veľmi 
vrtkí  a vždy rýchlo zaliezli do svojich muchotrávkových 
domčekov. 
    Markus dlho rozmýšľal, ako im prejsť cez rozum, až 
vymyslel skvelý plán: 
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Po prvé: Čarodejnici Rozálii dá uvariť zázračný lekvár. 
Ak z neho spadne čo len kvapka na dedinku, celá 
skamenie.  
Po druhé: Všademapovi dá nakresliť mapu, pomocou 
ktorej sa najlepšou cestou a nebadane dostane do 
trpaslíčej dediny. 
Po tretie: Lekvárom poleje celú dedinu, trpaslíčkovia sa 
nebudú mať kam ukryť, a tak ich ľahko pochytá. 
    Hneď ráno sa vybral k Rozálii, ktorá bývala v Žiline na 
Budatínskom zámku.  
„Rozália, si najšikovnejšia čarodejnica akú poznám,“ 
zaliečal sa, „nikto iný mi nedokáže pomôcť! Uvar mi 
zázračný lekvár, ktorý dokáže premeniť všetko na 
kameň.“ 
Markus bol Rozálii sympatický, 
viac sa ho na nič nevypytovala 
a odvetila: „O tri dni bude tvoj 
lekvár pripravený.“ Na 
odchode mu ešte poradila, ako 
sa dostane k Všademapovi: 
     „Všademapa býva v 
domčeku ukrytom pod strmou 
skalou. Pôjdeš vpravo, stále 
rovno, za krížnymi cestami 
doľava, prebrodíš potok, 
potom popri skale nahor 
a opäť vpravo.“ Markus išiel 
presne ako mu poradila, ale 
Všademapu nie a nie nájsť. Až 
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vtom začuje piskľavý smiech a zbadá mocného chlapíka 
s okrúhlou červenou tvárou a s dlaňami ako taniere, 
ako sa smeje, až sa za brucho chytá. „Čo ti je smiešne?“ 
pýta sa ho zadychčane. 
„Už hodnú chvíľu ťa  pozorujem, ako sa tu motáš 
a prechádzaš touto cestou už po piaty raz,“ odvetí mu.  
„Hľadám Všademapu, tu niekde má mať pod skalou 
ukrytý dom.“ 
„Ja som Všademapa,“ odvetí a konečne sa prestane 
smiať, „čo odo mňa potrebuješ?“ 
A tak mu Markus vyložil svoj plán.  
    Keď sa zjednali o cene, Markus sa spokojný 
a s mapou vo vrecku vybral po lekvár k Rozálii. 
Pripravený lekvár nádherne rozvoniaval po celej 
zámockej kuchyni, ale Markus sa neodvážil okúsiť 
z neho ani za náprstok, lebo sa bál, že mu hrdlo 
skamenie. Rozálii poďakoval a pozval ju na oplátku do 
Čierneho, keď sa tam rozvidnie.  
     Už len krôčik chýbal k naplneniu Markusovej túžby, 
a síce, podľa Všademapovej mapy nepozorovane prísť 
do trpasličej dediny.  
     Držal sa presne plánu, ale keď si už-už myslel, že je 
pri dedinke, ocitol sa znova tam, odkiaľ vyrazil. Za 
chrbtom začul známy smiech: „Vitaj, Markus, rád ťa 
opäť vidím,“ smial sa Všademapa čoraz hlasnejšie. 
Markus sa mu musel priznať, že zablúdil. 
     Tak sa vybrali obaja smerom na Milošovú. Tentokrát  
sa s Všademapovou pomocou dostal Markus, až do 
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svojho vytúženého cieľa. Všademapa sa s ním rozlúčil, 
a šiel svojou cestou.  
     Vtom sa začala strašná búrka a všetky strechy 
z domčekov odfúklo. Vtedy Markus rýchlo pofŕkal 
dedinku Rozáliiným lekvárom a tá celá skamenela. 
Klobúčiky muchotrávok vyzerajú ako kamene zarastené 
do pôdy a nôžky ako obrovské gule. 
     Len po Markusovi akoby sa zľahla zem a na Čiernom 
sa odvtedy rozvidnelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

Text: Ivan Škrabko, ZŠ M.R. Štefánika, Čadca 
Ilustrácie: Rudolf Turiak, Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca 

 

Bukovský Prameň 

Tak ako po každé 

roky v lete, bolo 

tomu aj tohto leta. 

Neďaleko Čadce, 

v malej dedinke 

zvanej Bukov, trávila 

leto rodinka, ktorá 

tam bývala. Mala 

dve deti. Chlapec sa 

volal Juraj a dievča 

Katarína. Keď boli 

pekné dni, chodili spolu do okolitých hôr na huby. Otec 

ich učil spoznávať tie pravé. Vždy im zdôrazňoval, aby 

zbierali len tie, ktoré veľmi dobre poznajú. Najaktívnejší 

bol synček Jurko. Inokedy, keď práve nešli na huby, tak 

mama učila Katku variť všakovaké dobroty 

z nazbieraných hríbov. Napokon všetci vospolok aj 

s otcom si dobre pomaškrtili na týchto dobrotách. Popri 

chodení za hubami sa naskytli aj iné lesné plody ako 

maliny, jahody, černice a čučoriedky. Z týchto zasa 
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mama vedela napiecť veľmi chutné sladkosti, koláče 

a štrúdle.  

Ako tak tie dni utekali aj deti dospeli. Jurko, ktorý bol 

starší od Katky, sa čoraz častejšie rád túlal po hore sám. 

Jedného júnového večera sa trocha pozabudol pri 

zbieraní rastlín na čaj. Zbieral hlavne repík lekársky, 

mätu piepornú, ľubovník a iné ktoré práve v tom čase 

boli vhodné na zber. Ako tak na lesnej čistinke bol 

práve zohnutý, aby odtrhol poslednú bylinku ľubovníka, 

začul zrazu smiech. Trochu sa preľakol. Bál sa otočiť, ale 

v kútiku duše chcel vedieť, kto sa to smeje. Počiatočný 

strach prekonal a predsa sa otočil. V tom zbadal, ako na 

lesnej čistinke tancujú zvesela lesné víly. Tieto keď 

mládenca Juraja zbadali, hneď ho schytili medzi seba. 

Tak ho vytancovali, že keď ho napokon nechali. Od 

únavy spadol na zem a zaspal tuhým spánkom. Keď sa 

nad ránom prebudil, nebolo už po vílach ani chýru, ani 

slychu. Sám zapochyboval, či sa mu to náhodou len 

nezdalo. Preto prišiel na lesnú čistinku i na druhý večer. 

Zopakovalo sa to isté. Jedna z týchto víl sa mu zapáčila, 

a preto sa rozhodol, že vyhúta, ako by ju prekabátil. Pri 

tanci si všimol, že táto víla máva šatkou. V nasledovnej 

chvíli šatku víle na prelome noci uchmatol. Ostatné víly, 

ktoré tiež mávali šatkami rýchlo zmizli. Táto jediná sa 

nemohla vrátiť, lebo kráľovná víl a zároveň kráľovná 
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podzemného Bukovského prameňa, by ju potrestala. 

Víla prezradila Jurajovi, že sa volá Anežka. Prosila 

mládenca, aby jej šatku vrátil, lebo inak s ňou bude zle. 

Ako sa tak dohadovali o šatku, zrazu sa objavila 

samotná víla – kráľovná podzemného liečivého 

prameňa. Keď videla, ako sa do seba zaľúbili mládenec 

Juraj s vílou Anežkou, vedela že túto vílu už navždy 

stratila. Preto Anežku prepustila zo svojich služieb 

a súhlasila, aby odišla s Jurajom medzi ľudí. To aj 

spravila. A urobila dobre. Juraj si teda priviedol Anežku 

domov ku ostatným členom rodiny. Boli z toho veľmi 

prekvapení, ale dievčina sa im zapáčila. Bola usilovná, 

najradšej chodila na bylinky, lebo ich veľmi dobre 

poznala. Po nejakom čase Juraj a Anežka chystali 

svadbu. Boli pozvať aj kráľovnú. Ona im ako svadobný 

dar darovala prameň liečivej vody na znak ich lásky, 

ktorá má prežiť a pretrvať. A nasmerovala ho priamo ku 

potôčiku pri dome, aby na ňu stále spomínali. Túto 
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vodu  nazvali vajcovka. Odvtedy si do vedierok naberali 

len túto, pre nich tak vzácnu vodičku. Po svadbe nastal 

bežný život. Prišli na svet dve deti. Všetci sa mali dobre. 

Po víle – kráľovnej Bukovského prameňa, už nik ani len 

nechyroval. Ostala len vajcovka. Vôňa vás neomámi, ale 

telo a dušu pohladí, poteší a uzdraví. Presne tak ako 

láska. 

 

 
 



 19

Text: Juraj Zborovančík, ZŠ Rázusova, Čadca 
Ilustrácia: Adam Špilák, ZŠ Rázusova, Čadca 

 

Ako to bolo naozaj 

Kde bolo , tam bolo, áno bolo, to vám neklamem, žil raz 

jeden mladý , nenápadný a celkom obyčajný chlapec. 

Neviem , či ho môžem nazývať nenápadným , ale pre 

väčšinu ľudí a hlavne detí, bol takmer neviditeľný. 

Samozrejme, nie každý si ho nevšímal. Všímali si ho 

niektorí zlí chlapci, jeho spolubývajúci z domova pre 

nechcené deti. A keď sa s nimi stretol, veru, nebolo mu 

všetko jedno. Stačil čo i len jediný letmý, nenápadný, 

niekedy až úplne nevinný pohľad ako keď sa dívate 

dookola a ani nechcete, pozriete sa tam , kde nemáte, 

už aj bol jeden z nich pri ňom. Nikdy sa to neskončilo 

dobre, to mi verte, dokonca raz skončil až v malej 

ordinácii v ich dedinke, kde ležal necelé dva dni v kóme. 

Ako som už povedal, nik iný si ho nevšímal. Okrem 

jedného človeka, ale nakoniec, nech vám porozpráva 

svoj príbeh on sám. 

Keď som mal tri roky, spadol som a hrozne som začal 

plakať. Môj otec ma za to zbil až tak, že odvtedy som 

neplakal ani raz. Dokonca ma vyhodil až na ulicu so 

slovami: „Už ťa nikdy nechcem vidieť!" Z útleho veku si 
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pamätám len málo, a to iba zlé veci. V jeden upršaný 

deň ma našla sestra Agáta z domova pre opustené deti, 

a vzala ma so sebou. Nikdy som nemal rád ten dom , do 

ktorého ma zaviedla, ale nemal som kam ísť. Jediné, čo 

ma držalo pri živote bolo jedno dievča s menom 

Klaudia. Boli sme stále spolu : jedli sme spolu, robili 

sme domáce práce spolu a taktiež sme sa spolu učili. 

Raz mi po bitke so zlými chalanmi bolo tak hlúpo a bol 

som taký nahnevaný , že mi povedala : „Hnev je prejav 

ľudskej slabosti, v hneve urobíš veci, ktoré by si za 

normálnych okolností nikdy neurobil". Bol som vďačný 

za jej slová, lebo som už ukradol nôž z kuchyne a 

neviem čo by sa stalo, keby ma týmto nezastavila. 

V jedno ráno, keď nás volali do kuchyne na raňajky, 

som zistil, že Kleid (tak ju volám) nemôžem nikde nájsť. 

Zo zúfalstva som sa zosypal, udrel som si hlavu a potom 

... neviem čo bolo potom, ani to nechcem vedieť, ale 

pamätám si, ako som bežal preč z malej dedinky 

smerom na sever, aspoň myslím. Zobudil som sa na 

pravé poludnie a hlava ma ukrutne bolela. Sedel som 

na lúke posiatej kvetmi so zurčiacim potôčikom. Na 

okraji lúky sa začínal les, kde vyspevovali vtáčiky. Vedel 

by som tam sedieť až do hlbokej noci, ale spomenul 

som si na Kleid. Bezhlavo som sa rozbehol do lesa a 

začul som tenký, slabý, ale jasný spev. Vták to byť 
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nemohol, lebo som počul slová. Išiel som za spevom a 

už som ho počul jasne. 

Lietame si ticho v lese, 

 potôčik nám hudbu nesie. 

Kto by nás mal rád? 

 Radosť je nás nepoznať. 

Jar tu je, všetko pelí, 

 leto to však náhle zmení. 

Jeseň potom všetko zlizne... 

Keď spev ustal,  díval som sa zoči-voči trom nádherným 

vílam: „ Kto si? Prečo si tu? Sleduješ nás?". Zhrdla sa mi 

vydral iba hlboký ston. Nakoniec som povedal pravdu: 

„Hľadám moju priateľku. Nevideli ste ju?" Najmladšia 

víla mu odpovedala výzvou. Ak splníš tri úlohy, ktoré ti 

zadáme, povieme ti, kde je. Ponuku som prijal. Prvá 

úloha znie takto: 

Na východe čaká svetlo, 

na západe tma zas, 

 v lete vyrába nám teplo, 

 v zime odíde, mrazí nás. 
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Rozmýšľal som a hneď som vedel aj odpoveď. „ 

Odpoveď je Slnko". Víla, mi elegantne zatlieskala 

povedala, že som splnil prvú úlohu. Prehovorila 

prostredná víla. Bola ryšavá a jej pleť bola biela ako ten 

najčistejší sneh. Vyžarovala z nej neuveriteľná, 

nadpozemská krása. Ja ťa poverujem úlohou ťažkou, 

ťažšou než si kedykoľvek mal. 

Netreba brnenie, niečo však áno, 

 nože sa ho boja, preto aj ty bež. 

Stačí sa len pozrieť, keď svitá ráno, 

 ale noc už nemusíš zažiť tiež. 

 

 

 

 

 

 

 

Opäť som úporne premýšľal, no na nič som nevedel 

prísť. Poprosil som ju , či by mi to mohla zopakovať, no 

ona chcela vedieť len odpoveď. V tom som si spomenul 
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na jedáleň, kde bol vystavený rytier na koni a v ruke 

držal vztýčený meč. To je ono, meč! „Odpoveď je meč". 

Víla sa zarazila a nemohla uveriť, že som uhádol jej 

hádanku. No stále ma čakala tretia úloha. Pristúpila ku 

mne najstaršia víla a v ruke držala meč zo zlata, 

vykladaný rubínmi a nefritmi. Tvojou poslednou úlohou 

je nájsť draka a jeho hniezdo, a zabiť ho týmto mečom. 

„Jediné drakovo zraniteľné miesto je pod krkom, nad 

rebrami na pravej strane. Choď a už sa nič nepýtaj!" 

Vložila mi meč do mojich rúk a hneď všetky tri zmizli. 

Tak som sa vydal po lesnej cestičke a o necelú hodinu 

som začul hrozný zvuk. Zavýjanie draka. Začal som sa 

pomaly plaziť na miesto, odkiaľ prichádzal ten rev. Bol 

obrovský, šupiny ako obloha.  V tom som uvidel v jeho 

hniezde sedem vajec, a medzi nimi schúlené a 

vystrašené dievča. Krv sa mi začala búriť v žilách a hnev 

mi presahoval vyše hlavy. Rozbehol som sa so 

vztýčeným mečom proti drakovej hrudi a spomenul 

som si na slová víly. Drak sa rozohnal svojím mocným 

chvostom a minul ma len o pár centimetrov. Spadol 

som na zem, len že mi nevypadol meč z ruky. No a 

vtedy sa to stalo! Ruka mi vystrelila práve včas, keď sa 

drak rozbehol oproti mne a chcel ma privaliť jeho 

mohutným telom. Urobil som kotrmelec a zabodol som 

meč najväčšou silou, akú dokážem vyvolať do drakovho 
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krku. Drak spadol na zem.  Otrasom sa jeho vajcia 

rozkotúľali a zapadli do lesných jamôk, kde ich dnes 

môžeme obdivovať ako Skamenené gule - Megoňky. Čo 

sa stalo s drakom? Zostal ležať tam , kde bol a vystriekla 

odtiaľ jeho čierna krv, ktorá tam je až doteraz, známa 

ako ropný prameň. A čo náš hrdina a Kleid? No predsa 

žili šťastne, až kým nezomreli. 
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Beáta Cudráková, Nikola Kubašková, ZŠ Rázusova, Čadca 

 

ČOKOLÁDOVÉ MESTO 

Kde bolo tam 

bolo za siedmimi 

horami a za 

jednou riekou, 

kde sa voda 

sypala a piesok 

lial, bolo mesto.  

Nebolo to také 

obyčajné mesto, bolo Čokoládové. Všetko bolo z 

čokolády. Domy, stromy ,na ktorých vyrastali 

čokoládové guľôčky, fontána kde prskala čokoláda a 

taktiež nemohlo chýbať kráľovstvo. V tom kráľovstve žil 

múdry kráľa a kráľovná, ktorá čakala dcérku. Keď sa 

narodila, dali jej meno Anabela .Bola veľmi pekná, ale 

zároveň aj veľmi neposedná. Od jej narodenia ju mal 

každý v kráľovstve veľmi rád. Bola veľmi učenlivá a 

zbožňovala zvieratká. Keď mala 3 roky dostala od 

rodičov psíka , po ktorom veľmi túžila . Dala mu meno 

Zmrzlík, pretože zo všetkého mala najradšej čokoládovú 

zmrzlinu. Keď sa jej kráľ spýtal čo chce na obed ,nič iné 

nepočul iba čokoládovú zmrzlinu. V susednom 
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kráľovstve žil podobný princ , ktorý sa volal Eduard. Tiež 

mal zo všetkého najradšej zmrzlinu. Ich otcovia boli 

veľmi dobrí kamaráti. Často sa navštevovali, a tak sa 

spoznali i princezná s princom. Chodievali so Zmrzlíkom 

často na lúku, tam sa hrávali. Všeličo možné vymýšľali a 

vystrájali. Bolo im spolu veľmi dobre. Jedného dňa 

Eduard musel Anabele povedať smutnú správu. Jeho 

otec sa rozhodol, že sa so susedného kráľovstva 

odsťahujú. Anabela sa so slzami v očiach spýtala 

,prečo? Eduard povedal že nevie. Odkedy sa Eduard a 

jeho rodičia odsťahovali Anabela nič iné nerobila iba 

bola zatvorená vo svojej izbe. Jedla čokoládovú 

zmrzlinu a celé dni a noci plakala. Postupom času na 

Eduarda zabudla . A tak čas plynul, plynul až Anabela 

dovŕšila 18 rokov. Keď sa tak stalo, kráľ si povedal, že už 

je veľmi starý a jeho jedinú dcéru treba vydať a 

prenechať jej 

kráľovstvo. Dal 

pozvať všetkých 

mládencov 

a princov z 

vedľajších krajín. 

V jeden deň sa 

všetci pytači zišli 

na kráľovskom 
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dvore. Povedal svojej dcére Anabele: dcérka moja 

vyber si, ktorý sa ti najviac páči!  Kráľ netušil, že medzi 

pytačmi je aj veľmi zlý syn čarodejnice. A takisto ho 

nenapadlo, že sa tam nachádza syn jeho dávneho 

priateľa zo susedného kráľovstva, princ Eduard. 

Anabela sa na poslednú chvíľu rozhodla pre princa 

Eduarda ,ale ani vo sne by ju nenapadlo, že to môže byt 

jej dávny priateľ, za ktorým celé dni a noci preplakala. 

Čarodejníka to veľmi nahnevalo, že si princezná 

nevybrala pravé jeho. A tak povedal kráľovi, že to ešte 

poriadne oľutuje. Medzi tým sa princezná Anabela a 

princ Eduard začali spoznávať. Zistili že majú veľa 

spoločného. Tak sa rozprávali až prišli na to, že princ 

Eduard je jej dávny priateľ, za ktorým toľko plakala. 

Rozhodli sa že sa vezmú , a šli to oznámiť Anabeliným 

rodičom. Kráľ s kráľovnou boli veľmi šťastný, že sa ich 

dcéra vydáva. Pozvali všetkých ľudí z kráľovstva na 

svadbu. Ale samozrejme tam nemohla chýbať aj 

Eduardova rodina . Všetci ľudia v meste si šepkali , že sa 

princezná Anabela vydáva . A tak sa to dostalo až do 

susedného kráľovstva, kde žila čarodejnica zo svojim 

synom . Veľmi ho to nahnevalo a začali rozmýšľať ako 

sa pomstiť princeznej Anabele a jej rodine zato, že si ho 

nevybrala. Kým rozmýšľali ako sa im pomstiť, 

v kráľovstve sa chystala svadobná hostina. V deň keď sa 
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mala princezná Anabela vydať za princa Eduarda bola 

veľmi šťastná, ale nedočkavá. Čarodejnicu a jej syna 

napadlo, že sa kráľovskej rodine pomstia tak ,že celé 

čokoládové mesto aj s kráľovstvom začarujú na 

ľadovcové. A tak sa aj stalo. Keď si mala princezná a 

princ povedať svoje áno prišla tam čarodejnica a jej syn, 

a celé čokoládové mesto zakliali na ľadovcové. 

Odvtedy sa z čokoládového mesta stalo ľadovcové. 

Všetci zľadovateli . Jedného dna začalo svietiť slnko, ľad 

sa roztopil. Princezná Anabela a princ Eduard šťastne 

žili, až kým nezomreli. Odvtedy sa tu nasťahovalo 

tisícky nových ľudí, a keď že si chceli na pamiatku 

ponechať písmenko „ Č“  tak mesto nazvali Čadca. A 

nad písmenkom  „ Č“ zazvonil zvonec a rozprávky je 

koniec. 
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Viktória Maslíková, ZŠ M.R. Štefánika, Čadca 

 

Víla Kysuca 
 
Kde bolo, tam bolo, kde sa piesok lial a voda sypala, 
boli raz tri sestry, víly. Jedna sa volala Orava, druhá sa 
volala Beskyda a tá tretia sa volala Kysuca. Tá 
najstaršia, Orava, bola veľmi precízna, ale aj rázna. 
Preto jej kráľovná víl zadelila miesto na severe, ktoré je 

teraz po nej pomenované. Orava sa o 
svoj nový domov starala zo všetkých 
síl a najmä s láskou. Prostredná  
Beskyda, bola veľmi silná víla. Ako 
duševne, tak aj fyzicky. Jej kráľovná 
zadelila pohorie, ktoré teraz nesie jej 
meno. Tej najmladšej, najmilšej, 
najkrajšej a najmilosrdnejšej  Kysuci, 
zadelila kráľovná víl región, ktorý sa 
bude volať podľa nej. Povedala jej, že 

má ako jediná šancu vytvoriť niečo sama. Samozrejme, 
musí to niesť jej meno. Kysuca sa zľakla. „Určite nič pod 
mojím menom neutvorím sama."  Išla teda a usídlila sa 
v jednom mestečku menom Čadca. Víla Kysuca sedela v 
parku hneď vedľa vyhĺbeného koryta. Povedala si, že by 
si tu mohla spraviť svoje sídlo.  A tak aj urobila. Stavala 
a pri tom si poletovala. Jej domov mal farby: ružovú, 
fialovú, oranžovú a tyrkysovú. Ležal na malom 
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ostrovčeku uprostred. Ráno, keď ľudia chodili do práce, 
do parku, zbadali na tomto mieste príbytok. Ľudia si ho 
fotili, obzerali a  pýtali sa: „Čo to je? Komu to patrí?" 
Vzápätí z neho vyšla krásna Kysuca. Tú si všimol jeden 
mladík Daniel, ktorý išiel práve okolo. Hneď sa do nej 
zamiloval. Keď ho Kysuca zbadala, zaľúbila sa aj ona. To 
bolo prvýkrát, čo sa videli. Potom sa už nestretli. Kysuca 
za ten čas pomáhala ľuďom a tí si ju obľúbili. Daniel na 
ňu stále myslel. Jedného dňa im osud opäť skrížil ich 
životy. Kysuca a Daniel 
sa spolu stretávali a ich 
láska rástla ešte viac. Byť 
však zamilovaný, 
znamená pre vílu prestať 
byť vílou. Kysuca o 
tomto rozhodnutí veľmi 
dlho premýšľala a 
rozhodla sa, že opustí 
víly a vezme si Daniela. 
Keď sa Kysuca za Daniela 
vydala, vílam bolo 
smutno. Aj Kysuci. Mala 
však šťastný a pekný 
život po boku svojho 
milovaného. 
Kysučania sa rozhodli, že sa jej odvďačia za pomoc a 
lásku, ktorú poskytovala. Pomenovali po nej rieku i 
miesto, kde mala domov- Kysuca. Bola im vďačná. A aj 
my, Kysučania, sme na ňu hrdí. 
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Text: Kristína Dališová, ZŠ Rázusova, Čadca 
 Ilustrácia: Martinka Zemaníková, ZŠ Rázusova, Čadca 

 

Príbeh o Vodníkovi, ktorý žil na 
Milošovskom rybníku 

 
Kde bolo tam bolo, žil raz jeden vodník. Žil pri 

Milošovskom rybníku a bol veľmi osamelý. Zachraňoval 

dušičky všetkých zvieratiek. Každý deň chodil do 

rybníka medzi ryby, lebo len pri nich sa cítil šťastný a 

zabúdal na svoj osud. Osud, ktorý zmenil celý jeho život 

a prevrátil ho hore nohami. Stalo sa to pred mnohými 

rokmi v jeden nešťastný piatok. Sedel pri rybníku a nič 

nenasvedčovalo tomu, že by sa malo niečo stať. Vtedy 

jedna ryba vyskočila z rybníka a zvolala: „ Pomóóóc ! 

Vodník, pomóóóc ! " No kým vodník k nej priskočil, ryba  

bola mŕtva a jej duša nezachránená. Rozplynula sa a 

pokryla rybník hustou hmlou.  Ale tá duša, ktorú vodník 

nechytí, zostane navždy nezmierená so svetom. No túto 

chybu mohla zachrániť len pravá láska. Láska, ktorá sa 

prejaví nečakanými spôsobmi a v rôznych situáciách. 

Vodník sedával nad rybníkom a mal pocit, že sa v tú noc 

naň mesiac usmieva. Sedával  tam aj preto, lebo bo! 

šťastný, keď počul jemný žblnkot vody a občasné 

vyskočenie rýb. Naraz z krovia počul tiché zvuky, ktoré 
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sa približovali. Uvidel vychudnuté mláďa líšky. 

Nezaváhal a podelil sa s ním o jedlo. Inokedy zas 

pomáhal malým človiečikom nájsť cestu domov, a riešil 

veľké i malé problémy v rybníku. Raz priplávala do 

potoka vodná víla. Volala sa Lucia . Lucia mala najlepšiu 

kamarátku rybku Klárku . Žila na útese a bola najmenšia 

rybička v celom rybníku. Raz, keď do Klárky niekto 

narazil zozadu, spadla na kameň a začala zomierať. 

Vodník uvidel, ako jedna dušička odchádza zo šálky a 

hneď mu bolo jasné, o čo ide. Vyskočil a bežal za 

Klárkou a zachránil jej život. Vtom uvidel Luciu . Ich 

pohľad sa stretol. Zaľúbili sa, a o sedem týždňov bola 

svadba . Mali tri deti a žili šťastne, až kým nezomreli a 

možno žijú až dodnes. 
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Martin Rebroš, ZŠ  M.R. Štefánika, Čadca 

 

Povesť o Bukovskom prameni 

a Megonských guliach 

V malej dedinke na Kysuciach žil jeden švárny chlapec 
Paľko. Všetky dievky 
sa za ním obzerali. 
Jemu sa však ľúbila 
chudobná Anka s 
dobrým srdcom. Žila s 
mamou v biede, ale 
vždy mali v izbičke 
upratané a kto na ich 
dvere zaklopal, bol u 
nich vítaný. Anka bola 
šikovná do roboty a 
každému pomáhala. 
Mamička mala z nej 
radosť. V richtárovej 
chalupe žila tiež mladá 
krásna Žofka. Bola 
však veľmi namyslená, 

lenivá, závistlivá a so zlým srdcom. Nikomu nič 
nedopriala, ani nikomu nepomohla. Richtár s richtárkou 
ju vychovali len pre krásu. Zakazovali jej robiť a chodila 
len v naškrobených šatách. Povedali si, že by ju už bolo 
treba vydať. Najviac sa im pozdával švárny Paľko. Všimli 



 34

si, že je urastený, pracovitý a bol by z neho dobrý 
richtár. Všimli si aj to, že už chodí za inou, za  Ankou. 
Keď to Žofka zistila, odmietnutie ju zabolelo, ale pýcha 
jej nedala a poriadne ňou zalomcovala. Tak sa rozzúrila, 
až na Anku zoslala hroznú kliatbu, aby sa premenila na 
prameň, aby sa jej všetci ľudia báli. Splnilo sa to 
čiastočne. Anka prejavovala svoju lásku tým, že jej 
prameň bol liečivý. Ľudia sa ho nebáli a chodili k nemu, 
aby sa uzdravili. Paľko pozháňal kamarátov a išli ju 
vyslobodiť. Žofka sa aj to dozvedela. A keď sa neľúbila 
Paľkovi, ktorý išiel vyslobodiť Anku, zakliala i jeho a 
jeho kamarátov na gule z kameňa. Aj toto sa splnilo. 
Teraz ležia pri skalách gule. Najväčšia z nich je Paľko a 
tie menšie sú jeho kamaráti. V súčasnosti sa tieto gule 
volajú Megonské a tento prameň Bukovský prameň. 
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Simonka Durajová, ZŠ M.R. Štefánika, Čadca 

 

Vojtovský potok 

Kde bolo tam bolo, kde sa voda 
sypala a piesok sa lial. Na 
Kysuciach žil jeden starček, 
ktorý mal troch synov. Aj keď 
bol starček plný síl, jedného 
dňa ťažko ochorel. Keď ležal na 
smrteľnej posteli, zavolal si k 
sebe svojich synov. Prvému z 
nich daroval mlyn, ktorý mlel 
pre celú dedinu pšenicu, z 
ktorej si potom ľudia piekli 
chlieb, či koláče. Starček mu 
riekol: „Bez práce nie sú koláče". Chcel, aby bol vďačný 
za každú hŕstku múky, ktorú mu starý mlyn dá. 
Druhému synovi daroval rybník, ktorý uživí celú dedinu 
rybami. Chcel nech sa prostredný syn postará o to, čo 
mu zanechal. Najmladšiemu synovi daroval kus hory, 
ktorá mu bola najmilšia, pretože v nej poznal každý 
stromček, ktorý tam zasadil. Najmladší syn bol veľmi 
vďačný, pretože mal psíka, ktorý sa volal Vojtík. Psík 
mal veľmi rád horu, lebo sa v nej často hrával. Okrem 
toho otec synovi povedal, že keď bude najhoršie, hora 
mu pomôže. Odrazu zleteli anjeli z neba a zobrali 
starčeka so sebou. 
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Traja synovia zostali sami. Každý sa vybral svojou 
vlastnou cestou. Najstarší sa staral o mlyn a o koryto 
rieky, ktoré poháňalo mlyn. Prostredný sa staral o 
rybník a svoje rybky. A najmladší sa staral o horu, 
stromčeky a zvieratká. Staral sa o to, aby sa mali kam 
skryť a vždy mali dostatok potravy. Cez zimu im doprial 
pokoj a oddych. Niekoľko rokov sa bratom veľmi dobre 
darilo. Každý hospodáril na svojom a s nimi sa mala 
dobre aj celá dedina. Jedného roku však bolo leto veľmi 
suché. Najstarší syn mal problém s korytom rieky, 
pretože začalo vysychať priveľmi rýchlo. Prostredný 
syn, mal problém so suchom v rybníku. Aj hora začala 
pomaly schnúť. Toto sucho trvalo veľa dní a bolo čím 
ďalej tým horšie. Jedného dňa psík Vojtík vbehol do 
lesa. Pri borovici, ktorú kedysi dávno vysadil starček, 
odrazu zastal. Začal štekať a usilovne pri nej hrabal. 
Najmladší syn zobral motyku a pomohol Vojtíkovi 
kopať. Kopali, kopali a zrazu priamo pred nimi vytryskol 
prameň životodarnej vody. Prameň vody si hneď našiel 
cestičku do vyschnutého koryta rieky. Voda tiekla a 
mohutnela, až rozhýbala mlynské koleso a začala plniť 
aj vysychajúci rybník. 
Bratia z vďačnosti za nájdenú vodu pomenovali potok 
na počesť psíka Vojtíka ako Vojtovský potok. Najmladší 
syn si vtedy spomenul, ako mu chorý otec hovoril: „Keď 
bude najhoršie, hora ti pomôže." A pomohla. Zrodila 
silný prameň vody, ktorý vtedy zachránil veľa životov. 
Odvtedy už všetci žili šťastne, až kým nepomreli. 
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Beáta Cudráková, ZŠ Rázusova, Čadca 

Ako vznikla rieka Kysuca 

Kde bolo-tam bolo, za siedmimi riekami bol kraj Kysuce. 

Nebol veľký. Žilo tam veľa dobrých ľudí, ktorí sa mali 

navzájom radi. Mali problém. Cez Kysuce netiekla 

žiadna rieka. A tak ľudia museli chodiť po vodu do 

susedného kraja. Jedného dňa sa tam narodili dvaja 

súrodenci. Dievčatko a chlapček. Dievčatko sa volalo 

Zuzanka a chlapček Janko. Ako roky plynuli Zuzanka 

mala 12 rokov a Janko tak isto. Veľmi ich trápilo, že v 

ich kraji nie je voda a že ich rodičia musia chodiť po 

vodu tak ďaleko. Chceli to zmeniť. Tak sa raz rozhodli 

ísť do zakázaného lesa. Už sa stmievalo.  Zuzka s 

Jankom začali mať strach . Ani poriadne nevideli na 

cestu. Zrazu Zuzka zakopla o kameň a spadla. Keď sa 

Zuzka bližšie pozrela, uvidela ako z pod kameňa niečo 

vyviera .  Spolu s Jankom odvalili kameň. A čo nevidia - 

spod kameňa začala vytryskovať voda. Veľmi sa tomu 

potešili. Janko spolu so Zuzkou sa hneť rozbehli do 

kraja, oznámiť tú veľkú novinu. Keď už dobehli, Janko 

chcel všetkým rozkričať, že našli prameň s vodou. 

Zuzanka mu hneť povedala : „ Janko nekrič veď celý kraj 

spí, poďme si aj mi ľahnúť do chalúpky, ráno to všetkým 

povieme ! " Lenže keď prišli do chalúpky a ľahli si do 
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postieľok ani jeden s nich nemohol zaspať . Nemohli sa 

dočkať rána. Zrazu zazreli že slniečko už vychádza. 

Poobliekali sa a vyšli na námestie. Začali po celom kraji 

vykrikovať ,že našli v lese prameň s vodou. Keď ľudia 

začuli tú novinu, povychádzali von z chalúpok a nechceli 

Jankovi a Zuzke uveriť. Zuzka s Jankom ich zavolali, aby 

šli s nimi. Prišli do lesa a Janko zazrel kameň, o ktorý 

Zuzka zakopla. Začal kričať: „Tu je to, poďte sa všetci 

pozrieť ! " Ľudia sa rozbehli za Jankom. Keď uvideli ako 

zo zeme vytryskuje voda, začali Jankovi a Zuzke tlieskať. 

A tak sa všetci muži rozbehli po lopaty a krompáče. 

Začali kopať, aby voda s prameňa bola čím skôr v ich 

kraji. A nakoniec sa im to aj podarilo. Všetci boli šťastní. 

Keďže ich kraj sa volal Kysuce, tak rieku pomenovali 

Kysuca. 
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Kateřina Kovářová, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 

 

Ach, to zpovědní tajemství … 

 
     Náš příběh začíná ráno u obyčejného kněze jménem 
Jiří, který bydlí a slouží mše v poměrně velkém městě 
Rožnově pod Radhoštěm. 
„Bzzzz,“ zazvonil mu budík u ucha. Zaklapl ho, protřel si 
oči a zahleděl se do kalendáře. „Dneska je.. pátek! To 
abych si pohnul!“ zabručel 
si pod nosem překvapeně. 
Právě mu totiž došlo, že 
musí dneska koupit prase. 
Asi je vám divné, proč chce 
kněz koupit prase. Je to 
jednoduché. Dohodl se 
s lidmi, že uspořádají 
zabíjačku (samozřejmě až 
ho vykrmí, což bude až za 
půl roku). 
Jiří se oblékl, umyl si zuby a 
šel po schodech dolů do 
jídelny. Tam už na něho čekala jeho služebná 
s nachystaným jídlem. Nedá se říct, že to byla nějaká 
služka, co všechno dělala za něho, ale spíš mu 
pomáhala. Vařila mu obědy, uklízela a vykonávala 
domácí práce. Byla to vysoká rázná dáma středního 
věku. Vlasy měla stáhlé do drdolu a zrovna umývala 
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nádobí. „Dobré ráno,“ řekla hrubým a ospalým hlasem. 
„Dobré,“ odpověděl jí Jiří. „Tady máte vánočku 
s čajem,“ řekla a ukázala na stůl. „Děkuju,“ odpověděl 
Jiří a začal jíst. Jakmile dojedl, vrátil se zpátky do svého 
pokoje pro seznam, co má všechno udělat. „Jako 
první… dovezu od chovatele prase,“ zamumlal si pro 
sebe, vzal si klíče a už seděl v autě. 
     Cesta trvala asi 10 minut. Jakmile byl na místě, 
zazvonil na zvonek u branky. „Už jdu. Už jdu,“ ozval se 
hlas za brankou a dveře se prudce rozletěly. Jiří uviděl 
malého staršího pána s šedým plnovousem a 
kšiltovnou. „Dobrý den! Už  na vás čekám,“ řekl 
s úsměvem. „Dobrý!“ odpověděl Jiří. „Tak pojďte“, řekl 
pán ještě a už ho vedl do velké haly uprostřed statku. 
     Šli po úzkém chodníčku, na kterém bylo bláto. Když 
došli k hale, chovatel otevřel velká železná vrata a 
společně vstoupili. Byla to velá místnost rozdělená na 
několik menších „přihrádek“, ve kterých byly uloženy 
po dvou nebo po třech prasata. 
     „Tak jak velký kousek byste chtěl?“ ozval se 
najednou chovatel. „No, spíš kdy byste chtěl mít 
zabíjačku?“ dodal, když uviděl, že Jiří neví, co má 
odpovědět. „Až za půl roku,“ odpověděl zoufale Jiří. 
„Tak to si vemte buď tohle, nebo tohle prase! Jsou to 
pěkné kousky,“ řekl pán a ukázal na jednu přihrádku. 
     „Dobře, tak já si vezmu asi to vpravo,“ řekl Jiří. „Tak 
za to si účtuji dva a půl tisíce korun,“ vycenil pán svoje 
šedé zuby. 
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     „Ano… Tady to je,“ odpověděl a podal peníze 
chovateli. „Děkuju,“ řekl chovatel. Naložili prase do 
auta a už jel Jiří domů. 
     Další půlrok si prase vykrmovali (aby bylo pěkně 
baculaté), domlouvali řezníka a chystali a rozdávali 
pozvánky. 
„Bzzzz,“ zazvonil ráno o půl roku později Jiřímu budík. 
Byl slunečný a krásný den, kdy se měla konečně 
uspořádat zabíjačka. Jiří jako obvykle vstal, oblékl se a 
vyčistil si zuby. Seběhl po schodech dolů do kuchyně a 
cestou si pobrukoval. 
 
    „Dobré ráno, dobrý den, 
    tak už tady zase jsem!“ 
 
zašvitořil Jiří služebné. „Dobré ráno!“ odpověděla mu. 
„Tady jsou pomeje pro prase,“ dodala a dala Jiřímu do 
ruky misku plnou pomejí. „Áno, áno, už to bude,“ řekl 
Jiří a vyšel ven nakrmit prase. Pískal si a těšil se na 
zabíjačku, která se měla uskutečnit po obědě. 
Jakmile Jiří otevřel dveře chlívku – co se nestalo – prase 
nikde! Rychle utíkal do fary a řekl to služebné, ta se tam 
šla hned podívat. Za chvilku se vyděšená vrátila: “Máte 
pravdu! Ono tam opravdu není!“ 
Jiří okamžitě vzal mobil do ruky a zavolal policii. Jakmile 
dotelefonoval, otočil se na služebnou a řekl jí: „Za chvíli 
jsou tady…“ 
     Čekali pět minut, když zazvonil zvonek. Oba dva se 
vrhli ke dveřím, jako by to byl závod „Kdo nejdřív 
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doběhne ke dveřím“. Nakonec se zmocnil kliky Jiří a 
prudce otevřel dveře. Uviděl dva policajty, kteří s sebou 
měli psa. „Dobrý den, tak kde jste měli to prase?“ řekli. 
„Dobrý den, pojďte za mnou…“ řekl Jiří smutně, ale 
zároveň plný vzrušení, a vedl je směrem k chlévu. 
Jakmile tam došli, jeden policajt se Jiřího na něco pořád 
vyptával a druhý si něco psal do bloku. 
Následovalo dlouhé vyšetřování, když tu řekl jeden 
policajt druhému něco neočekávaného: „Ostatně, bylo 
to jenom prase… Pojď, jedeme zpátky.“  
„To ale nemůžete!“ připletl se do toho Jiří.  
„Omlouváme se, ale máme na starosti spoustu jiných 
případů, které jsou důležitější. Takže jestli dovolíte, 
tak…“ neodpověděl policajt, protože mu skočil do řeči 
Jiří: „…to budete řešit DÁL!“ řekl naštvaně, a poté 
následovala velká hádka. 
Nakonec policajti za křiku Jiřího nasedli do auta a odjeli. 
     Další den ráno byl Jiří velmi rázný. Za prvé proto, že 
celý den nedělal nic jiného, než odvolával zabíjačku a za 
druhé, protože byl naštvaný na návštěvu policie 
z minulého dne. 
     Mezitím na druhém konci města Rožnova: 
„To jsem neměl dělat…  …byla to velká chyba…  …asi 
bych měl jít ke zpovědi…  ...ne, to neudělám…  …nebo 
raději ano…  …ano, půjdu ke zpovědi.“ 
A už jsme zpátky u Jiřího, ale v kostele: 
     Jiří se právě v kostele oblékal do černého hábitu a 
připravoval se na to, že bude zpovídat lidi. Jakmile byl 
připravený, šel do zpovědnice. Když tam šel, dal se na 
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kus řeči s paní Jarmilou, panem Kučerou a dalšími lidmi. 
Když se konečně dostal ke zpovědnici, otevřel dřevěné 
vyzdobené dveře a sedl si na židli. 
 Jako první hříšník přišel nějaký mladý kluk, kterého Jiří 
neznal. 
„Dobrý den,“ řekl a klekl si . „Dobrý,“ odpověděl mu 
Jiří. „Pane faráři, svědomí mě tíží,“ řekl mladík. „Jen se 
mi svěř, synku. Bude ti odpuštěno!“ odpověděl Jiří. 
„Tak dobře. Ukradl jsem vám prase,“ vyklopil to ze sebe 
mladík. 
„To není možné! Tak tohle je ten zloděj!“ pomyslel si 
Jiří. „Jen počkej, panáčku! Hned tě nahlásím policii! – 
Ale já vlastně nemůžu!“ uvědomil si najednou, „já to 
NEMŮŽU říct! No ano! Já to nikomu nemůžu říct, 
protože musím dodržet zpovědní tajemství!“ řekl si 
v duchu smutně, ale zároveň naštvaně. „Jinou možnost 
bohužel nemám… Musím TO říct… No dobře…“ snažil se 
uklidnit. Nadechl se - a pak  TO řekl: „Bylo ti odpuštěno, 
synu. Můžeš jít…“ 
Jakmile mladík odešel, Jiří to ještě hodně dlouho 
rozdýchával. Vůbec ho nezajímalo, že před zpovědnicí 
je velká fronta. Dlouze vydechl a sám pro sebe si řekl: 
„To mám ale smůlu! Vím, kdo mi ukradl prase, ale 
nemůžu to nikomu říct…“ 
 
     Konec! 
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Kamila Malinovská , ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 

  

Jak vznikla Dolní Bečva 
 
     Píše se rok 1910 a v malé vesničce jménem Dolní 
Bečva se všichni ukládají ke spánku. Všichni? Všichni ne! 
     Každý večer se totiž scházejí v dřevěné chaloupce 
babičky a povídají si příběhy. Dneska vyprávěla příběh 
nejstarší babička jménem Maruška. Sice měla už přes 
devadesát let, ale pořád mluvila. Babičky si sedly a 
nastalo ticho.Ticho znamená, že babička Maruška může 
začít vyprávět. 
     „Tak tedy,“ začala babička Maruška, „já vám dnes 
povím příběh, jak vznikla Dolní Bečva, ve které žijeme. 
     Kdysi dávno bylo jedno údolí, tak zelené, že se mu 
žádné údolí nemohlo vyrovnat. Jenže bylo opouštěné 
(až na zvířátka) a bylo mu smutno. Před údolím bylo 
městečko, jmenovalo se Dřevěné městečko. Tam byli 
všichni šťastní, až na jednu rodinu, která byla chudá. 
Neměli nic, jen zlobivého synka Honzíka. Honzík se rád 
potuloval po lesích. Jednou se zatoulal hluboko v lese. 
Honzík se ničeho nebál a šel dál. Najednou vyšel z lesa a 
strnul, před sebou viděl něco, co nikdy neviděl. Stál 
před zeleným údolím. Chvíli tam tak stál a potom se šel 
porozhlédnout. Když se stmívalo a on musel zpět ke své 
rodině, vůbec se mu nechtělo. Přesto opustil zelené 
údolí a vrátil se. 
– Kde jsi byl tak dlouho, ty uličníku? - zeptala se 
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maminka. 
– Něco jsem objevil, - přiznal se Honzík. 
     Maminka si jenom povzdechla a šla dělat večeři z 
toho, co vyprosila. A pak se šlo spát do rozpadlých 
postelí. 
     Na druhý den řekl Honzík mamince: - Chtěl bych ti 
ukázat, co jsem objevil. Nebudeš litovat! 
     Maminka poslechla a šla s Honzíkem. Strnula, když 
uviděla tu nádheru. Po pěti minutách se vzpamatovala a 

řekla: - To je nádhera! 
     Chvilku se procházeli. - Jak se to tu jmenuje? - 
zeptala se maminka. 
– Nijak. 
     Když se chýlilo k večeru, museli jít zpátky do 
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Dřevěného městečka. Ale nechtělo se jim, tak tam 
zůstali. Maminka si ale připadala sama, pozvala si tedy 
všechny své kamarádky do údolí. Všem se tu tak líbilo, 
že se tam nastěhovali. A Honzíkovi dali úkol, aby 
vymyslel název. 
     - Dolní Bečva, - řekl Honzík. A všem se to moc a moc 
líbilo. Nikdo už nežil jako chuďas, všichni tu byli šťastní. 
A tak vznikla Dolní Bečva!“ dopověděla babička 
Maruška. 
     „A proč je naše ves zrovna Dolní?“ 
     „Aby všichni věděli, že jsme dole a že tu protéká řeka 
Bečva.“ 
     No a tak už všichni věděli, jak vznikla Dolní Bečva. 
Ostatní babičky pak ten příběh vyprávěly svým 
vnoučatům. 
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Matěj Štorek, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Rožnov 
 

Rožnov – to přenádherné město, skýtající mnoho 
možností pro mladé i staré. 
Rožnov – ten zemský ráj ve výšinách, a přitom v údolí. 
Rožnov – ten světlý bod v černém poli okolních měst. 
Rožnov – to místo, kde se narodilo plno historických 
osobností. 
Rožnov – ten ostrov Sirén, který přivábil už mnoho 
obyvatel. 
Ten Rožnov s krásným parkem, v němž je půvabný 
altánek a jezírko s fontánou, s řekou Bečvou, která zurčí 
a poskakuje ve splávkách a hned se zase utišuje do 
klidných zátočin, 
s hlubokými lesy, v nichž vesele pobíhá zvěř a poletuje 
ptactvo, s elegantním náměstím, jemuž dominuje 
neméně elegantní kašna, s velice příjemným počasím, v 
porovnání s okolní krajinou – to není Rožnov kdesi v 
Čechách, ale Rožnov na Valašsku! 
No řekněte, (ne)chtěli byste bydlet jinde? 
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Štěpánka Rusková, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Cesta po Rožnově 
 
Jednoho krásného dne jsem se šíleně nudila. Nebavilo 
mě pořád sedět doma, a tak jsem se rozhodla, že se 
půjdu projít po Rožnově. Byl v tom jeden háček... vůbec 
se mi nechtělo jít samotné. A tak jsem poprosila svou 
nejlepší kámošku, ať jde se mnou. Po dlouhém 
přemlouvání jsem ji konečně vytáhla, ale protože se jí 
nechtělo jít pěšky, vzali jsme si kolečkové brusle. 
Nejprve jsme sjely do parku, tedy vlastně na 
cyklostezku, po které jsme dojely až k hudebnímu 
altánku, kde zrovna hrála muzika. Domluvily jsme se, že 
pojedeme na náměstí na točenou zmrzlinu. A se 
zmzkou jsme pak dorazily k řece Bečvě, abychom si 
zchladily nohy. Bečva byla dost studená, ale bylo to 
osvěžující. Zapomněla jsem říct, že se ten den konal 
Josefovský jarmark. Docela by mě zajímalo, proč se 
jmenuje zrovna Josefovský. No, zajely jsem do 
Dřevěného městečka, kde se celá akce koná. Vstupné 
jsme měly zdarma, protože moje máma pracuje v 
kulturní agentuře a tuhle akci měla na starost. Bylo tam 
docela fajn, všude spousta stánků se suvenýry. Pak nás 
to na jarmarku přestalo bavit. Rozjely jsme se na 
tenisové kurty, vzaly si rakety a míčky a šly pinkat na 
zeď. A když nás přestalo bavit i to, vyrazily jsme domů. 
Tenhle výlet po Rožnově jsme si moc užily! 
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Tereza Černobilová, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Kouzlo lesa 
 
  Existuje jedno místo, 
kde chodím načerpat 
energii. Je to nedaleko 
našeho domku. Cesta mi 
trvá asi 10 minut. Nejdříve 
jdu po louce, kterou mám 
nejraději v létě,  když  je 
rozkvetlá a můžu si natrhat 
z lučních květin kytici. 
Potom vstoupím do lesa a 
jdu po vyšlapané cestě, 
která mě dovede k mému 
oblíbenému místu. 

 Sednu si na palouček u stromu a poslouchám dění 
okolo mě. Někdy se mi podaří zahlednout srnky na 
pastvě. Velmi často slyším kukačku. 
 Z mého místa je krásný výhled na Radhošť. 
Představuju si, jak tam někdo stojí s dalekohledem a 
dívá se přímo na mě. Nedaleko je i borůvčí, takže si 
můžu pár černých kuliček natrhat. 
 Nevím, jestli šumění listí, ticho lesa nebo uklidňující 
výhled je to, co mi vždycky dodává energii a spraví mi 
mou náladu, ale vždy se ráda na toto místo vracím a 
v zimě se těším, až se tu zase vrátím. 
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Jana Bařinková, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 
 

STÁLE STEJNÉ, ALE JINÉ 
 
Jaro, léto, podzim, zima? Stále si nemohu vybrat, co 

se mi líbí nejvíc. Pokaždé, když jdu na procházku, 
zamířím směrem na březovou alej. 
         Je to velmi klidná a úzká asfaltová silnice, po které 
se neprohání řidiči nablýskaných aut a dalších přírodě 
neprospívajicích strojů, které by vás nejraději přejely, 
kdyby měly svou hlavu. Ani v sekci člověk není tato 
cestička frekventovaná. Tak jednou za dva měsíce 
potkám nohu na procházce nebo také kopyto či tlapku. 
 Kolem cesty si spokojeně rostou břízy, které jsou 
sem tam zahrnuty 
hromadou odpadků. Ale 
vraťme se od odpadků 
zpět k malebné aleji. 
Všude, kam oko dohlédne, 
jsou louky a lesy, kde je 
nemálo života, který 
krásně doplňuje toto 
prostředí. 
 Mé nejoblíbenější 
místo na této 
obdivuhodné aleji je 
prostor mezi dvěmi 
břízami, skoro stejně 
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vypadajícími. Odtamtud jde krásně vidět do kraje, 
mírně začouzeného kvůli místním lidem, kterým zřejmě 
nevadí, že se dusí i jejich spoluobčané. Z této vyhlídky 
vidím protější kopce, vesnici, pole, louky, lesy, ovce 
pasoucí se na zelených plochách, krávy, které spokojeně 
přežvykují a mnoho dalších pozoruhodností, které stojí 
za povšimnutí. 
 Když se vrátíme k ročním obdobím. Na jaře je vše 
zelené, voňavé a tak nějak čerstvé po té dlouhé zimě. 
Ptáčci zpívají na pučících stromech, jež se pohupují v 
lehkém větříku. 
         V létě je vše prosluněné, někdy až přespříliš. Je 
vedro k padnutí, ale proč si nechat kazit náladu? 
         Začíná podzim a stromy se oblékají do barevných 
kabátů. Všechno v přírodě kolem nás je hnědé a 
oranžové, sluníčko stále svítí a vítr zase pohupuje 
stromy, kterým leží u kmenů barevné listí. 
         Bílá peřina pokrývá kraj a vše spí poklidným 
spánkem. Ani ptáci nezpívají, protože se většina z nich 
přestěhovala do teplých krajů. Dlouhé paprsky vytváří z 
obyčejné bílé pokrývky bílou plochu s milióny 
diamantů. 
 O této vyhlídce si můžete nechat jenom zdát, 
protože ji nenajdete. Znám ji jen já. Ale nevěšte hlavu! 
Určitě si naleznete nějaké své místečko, kde budete 
chodit v každém počasí jako já. A třeba bude také stále 
stejné, ale jiné. 
 
 



 53

Vlaďka Holubová, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 

  
CESTOU, NECESTOU 

 
V Rožnově je spoustu zajímavých míst a věcí, kterých si 
dostatečně nevšimnete, pokud tady už nějakou dobu 
nebydlíte. 
     Každý návštěvník, který do Rožnova přijíždí, 
neopomene navštívit Valašské muzeum v přírodě, ve 
kterém bývá po celý rok, 
snad s výjimkou zimního 
období, bohatý 
program.  
     Ráda bych vám ale 
teď přiblížila teprve 
nedávno zprovozněnou 
cyklostezku, která město 
protíná od východu na západ - nebo opačně, chcete-li. 
Hlavně v létě je cyklostezka zaplněna ne jenom 
místními, ale i turisty, kteří si kola donesli nebo 
vypůjčili.  
     Cyklostezka se vine převážně podél řeky Bečvy a také 
se táhne přes park, mosty a různé aleje. Nejspíše byla 
navrhnuta a stvořena tak, aby, když po ní člověk jede, se 
mohl kochat a užívat si pohled na tu rozmanitou 
přírodu. Například na stomy s ptáčky, kteří na podzim 
tak pěkně pějí, nebo šumějící řeku, také na různé 
paloučky a louky s vonícími květinami. 
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Eliška Bittnerová, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Proč sa Štěpánov menuje Štěpánov 
 

Jednůc, na úpatí hory Radhošť, žil mladík ménem 
Michál. Byl silný a chytrý a ani krásy mu nechybílo. 
Šecky cérky sa za ním otáčaly, ale on ani za jednů. 
Jednůc, gdyž byl v Rožnově na trzích, zahlédl krásnú 
cérku s vlasy jako slunce a štíhlú jako prútek. Hned sa 
do ní zamilovál.  
Eště ten deň byly v Rožnově slavnosti, mnoho ľudí přišlo 
a Michál takéj. Zahlédl tam krásnú cérku a protančil s 
ňú celú noc. Usmyslil si, že sa stane jeho ženou a odveze 
si ju dom. 
Cérenka, Lada ménem, tvářila sa neščasně a gdyž sa jej 
Michál zeptál proč, se slzama v očách mu řekla, že je 
zasľúbená zdejšímu pánu a ten že Michála zabije, pokud 
mu ju nenechá. Michál neváhal, popadl Ladu a odjeli na 
druhú stranu Radhošťa. Tam je snad nenajdú. 
Michál s Ladů tam žili ščastně, měli syna Štěpána a dve 
cérky, Jarušku a Aničku. Cérky byly, jak by mamince z 
oka vypadly, a Štěpán po otci. 
Jednúc ale k domu přitáhli dva paňáci na koňách, 
vprostřed, jimi obklopen, jel zdejší pán – Ribich. 
„Konečně sem ťa našél, Michále! Vrať mi moju Ladu, 
inak špatně skončíš, ty, aj tvoje děcka!“ 
Lada zachovala klidnú hlavu, popadla děcka a šla sa 
skovať. Venku břinkaly kovy, jak Michál bojoval proti 
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Ribichovi. 
Štěpán už to ale nemohl poslúchať a vyběhl ven pomocť 
otci. Enem co vyběhl, Ribich v nestřeženém okamžiku 
Michála probodl. Ve Štěpánovi propukla eště věčí 
nenávist. Rozběhl sa a Ribicha, vítězoslavně kráčajúcího 
k domu, majzl kladivem po hlavě. Tak Ribicha zabíl. Zbylí 
dva vojáčci dostáli beze svého pána strach a utékli. 
A po tem Štěpánu, co ubránil rodinu a čest otce, po tem 
sa menuje ten kotár – Štěpánov. 
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Anežka Kozlovská, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Tři věty prokletí 
 
V dobách, kdy ještě Rožnov nebyl městem, ale spíše 
vesnicí, hrad na kopci Hradisko kypěl dvorním životem. 
Hrabě, jenž tam sídlil, vládl poddaným v Rožnově 
spravedlivě a oblast mohla nerušeně vzkvétat. To se 
každou sobotu na hradě oslavovalo plesem, na který 
přijížděli šlechtici z blízka i z daleka. Hrabě měl totiž 
dceru na vdávání, krásnou jako ranní rosa a moudrou 
jako víla. Každý mládenec v okolí snil o tom, že se s ní 
ožení, ona se však zatím k svatbě stavěla odmítavě. 
Navzdory své poslušnosti nechtěla vyhovět rodičům, 
kteří by ji už nejraději viděli na svém místě, a ani se 
neúčastnila plesů. 

Na jednom z plesů se 
onehdy objevil 
neznámý šlechtic. 
Přijel na koni černém 
jako uhel, zahalený 
do pláště barvy noci 
a mračil se jako 
bouřkový mrak. Byl 

to Wilhelm Friedrich z Holzkirchenu, mocný bavorský 
šlechtic, ve svém kraji velmi obávaný pro krutost, s 
jakou se všemi jednal. 
Všichni dvořané se neznámého šlechtice zalekli, když se 
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ukázal v tanečním sále. V přítomnosti hraběcího páru 
však zcela změnil výraz – choval se uhlazeně a stále jim 
lichotil. Ples tedy nakonec skončil poměrně klidně a 
hosté se rozjeli na svá panství. Kníže z Holzkirchenu 
zůstal. Hraběti a hraběnce se totiž zalíbil a začali 
pomýšlet na to, že mu dají za ženu svou dceru. Do 
knížete z Holzkirchenu se naše Jana určitě zamiluje, k 
takovému milému a duchaplnému a navíc bohatému a 
mocnému pánovi nemůže být přeci lhostejná, mysleli si. 
Rozhodli se tedy, že knížete s Janou seznámí. 
Jana však hned při prvním pohledu na něj poznala, že se 
přetvařuje, a že kdyby si ho vzala, byl by k ní bezohledný 
a krutý. Proto se k němu chovala chladně a rodičům 
důrazně připomněla, že se vdávat nebude.. Hraběcí pár 
se však nechal knížetem úplně oklamat a dál ho hostil 
na rožnovském hradě. Janini rodiče doufali, že jejich 
dcera časem změní názor. 
Ta se mezitím procházela na louce pod hradem a 
přemýšlela. Pořád se vracela k chování Wilhelma 
Friedricha z Holzkirchenu a bylo jí čím dál tím víc jasné, 
že sňatek s ním by se rovnal skoku do propasti. Z 
přemítání ji vytrhl pohled na mládence, který na 
protějším kopci pásl ovce. Aby přišla na jiné myšlenky, 
rozhodla se, že se ho optá, co je nového v podhradí. 
Přeběhla louku. 
Pasáček ji uctivě pozdravil a divil se, co tady dělá. 
„Nejdříve mi pověz ty, co jsi zač,“ odpověděla mu. 
„Já jsem Janek. Pasu ovce a z jejich mléka a vlny žiju. 
Bydlím sám támhle v té chalupě,“ na to on. 
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Hraběnka mu tedy vyložila, co zde dělá, až se dostala ke 
svému trápení. Janek ji upřímně litoval. Potom si 
povídali o životě v Rožnově a okolí. Tak čas rychle 
ubíhal, když tu najednou Jana zděšeně zjistila, že na 
hradě už podávají večeři. Rozloučila se s Jankem a při 
spěšné cestě domů si uvědomila, že by jako nápadník 
nebyl špatný... 
Kníže z Holzkirchenu už začal na hraběte s hraběnkou 
naléhat, aby mu Janu dali za ženu. Ti se tedy rozhodli, 
že vystrojí svatbu i proti nevěstině vůli. Však už ji nějak 
přinutíme, aby řekla „ano“, takového mocného knížete 
přeci nemůžeme odmítnout, říkali si. 
Jana nic netušila, protože přípravy probíhaly tajně, a tak 
jí časem hrozba sňatku s nenáviděným knížetem začala 
připadat vzdálená. Kníže sice na hradě zůstal, ale už se jí 
nepokoušel dvořit. 
Zatímco na hradě byly přípravy na svatbu v plném 
proudu, Jana chodila stále častěji za Jankem, až si 
jednoho dne slíbili věrnost. 
Pak ale nadešel den svatby a hrabě s hraběnkou si 
zavolali dceru, aby jí vše oznámili. 
„Za knížete z Holzkirchenu se provdáš, ať chceš nebo 
nechceš, protože je bohatý a mocný,“ prohlásil 
neobvykle tvrdě otec, kterého už její odpor začínal 
zmáhat. 
„A navrch ještě vzdělaný a vlídný. Proto budeš rozumná 
a nebudeš odmlouvat,“ dodala poněkud mírněji matka. 
„Kníže má krutou povahu. Jakkoli vám lichotí, je to jen 
přetvářka. A o jeho moc a bohatství nestojím, copak to 
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nechápete?“ trvala na svém Jana. Chtěla ještě dodat, že 
si místo Wilhelma Friedricha vezme Janka, ale pak jí 
došlo, že by pod vlivem knížete nikdy nesvolili. 
Po dlouhé výměně názorů si Jana uvědomila, že jí 
nezbývá, než s uchystanou svatbou souhlasit. Vynutila si 
však, aby ji odložili na další den. Snad s Jankem do té 
doby něco vymyslíme, řekla si. Potom co nejdříve 
pospíchala za svým milovaným. Dlouho se radili, až 
museli hořce uznat, že zbývá jediný způsob záchrany 
Janiny budoucnosti, a tím je útěk. Doufali, že bude 
stačit, když zmizí jen na kratší dobu – pak snad hraběcí 
pár přijde k rozumu a svolí k jejich společnému sňatku. 
Jana si tedy sbalila nejnutnější věci, oblékla si 
venkovské šaty po Jankově sestře a vyrazili. Janek svěřil 
stádo i chalupu svému příteli. 
Šli, kam je nohy vedly. Když se setmělo, stanuli u malé 
chaloupky na kraji lesa. Otevřít jim přila vlídná stařenka. 
Poprosili o nocleh a ona ochotně souhlasila. Při večeři jí 
vyložili, jak se zde octli. Když stařenka viděla, že dvojice 
zatím neví, jak si obstará živobytí, nabídla jim, aby 
bydleli u ní a na oplátku jí pásli ovce a pomáhali s 
domácími pracemi. Janek s Janou jí děkovali a Jana 
slíbila, že bude z ovčího mléka dělat sýry na prodej. 
Janek byl rád, že se zase vrátí ke svému oblíbenému 
pasení ovcí. 
Mezitím se na hradě začali po mladé hraběnce shánět. 
Znepokojený hrabě vyslal skupinku jezdců, aby 
prohledali okolí. Ta po čase dojela i k chaloupce, kde 
přebývala hodná stařenka, která Janě s Jankem poskytla 
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přístřeší. Jana se však duchapřítomně schovala na půdu 
do truhlice, kde jezdci nehledali. Janek se vydával za 
stařenčina syna, nikdo z jezdců tedy nepojal žádné 
podezření. 
Když se jezdci utrmáceni vrátili na hrad, pozdě v noci a s 
nepořízenou, hrabě odložil pátrání po Janě na 
následující den. Koneckonců, řekl si, za tmy se vždy 
hledá špatně. 
Kníže z Holzkirchenu zatím o ničem nevěděl. Šel klidně 
spát a zlomyslně se těšil, až si Janu odveze na své 
panství. 
Časně ráno mu hraběcí pár sdělil, že mladá hraběnka 
není k nalezení, ale brzy ji určitě přivezou jezdci 
pověření jejím hledáním. Jenže kníže byl nevýslovně 
vznětlivý a navíc ten den vstal z postele levou nohou. V 
tu ránu ho popadl strašlivý vztek a úplně zapomněl na 
své původní záměry. 
„Proklínám vás! Ať se všichni, kdo zde jsou, promění v 
hromadu suchého listí! Až sem vstoupí ta ohavná Jana, 
ať zemře!“ 
A tak se taky stalo. Uprostřed prázdné místnosti ležela 
hromada suchého listí a kníže si při pohledu na ni 
uvědomil, co způsobil svým neovladatelným hněvem. 
Najednou se mu rozsvítilo v duši a jeho dřívější zkažená 
povaha byla tatam. Teď už se však nedalo nic nedalo 
vrátit – prokletí je prokletí. 
Kníže z Holzkirchenu se na to déle nemohl dívat. Bez 
jediného ohlédnutí odjel zpět do Bavorska a tam, pln 
zoufalství nad svými činy, vstoupil do kláštera, aby se 



 61

pokusil odčinit své strašné hříchy. 
Do podhradí proniklo něco z toho, co se na hradě dálo 
před nevysvětlitelným zmizením dvora, a proto bylo v 
očích prostých poddaných zmizení božím trestem. Na 
hrad se nikdo z místních neodvážil, brzy se však objevili 
zloději, kterým nebylo nic svaté, a ukradli, co se dalo. 
Mezitím žili Janek s Janou nic netušíc pokojně u 
stařenky. Po čase se k nim však donesly zvěsti o tom 
velkém neštěstí a zoufalá Jana na nic nečekala a 
pospíchala do Rožnova. Nikdo však o prokletí knížete z 
Holzkirchenu nevěděl a tak ji nemohl varovat. Když 
nešťastná hraběnka vstoupila do místnosti s hromadou 
suchého listí, kletba se naplnila. Jana padla mrtvá k 
zemi. 
Když se Jana dlouho nevracela, Janek se ji vydal hledat. 
Došel na rožnovský hrad a tam spatřil svou milovanou 
mrtvou. Jeho zoufalství neznalo mezí. Ubohý Janek 
ulehl vedle zesnulé hraběnky a zabodl si nůž do srdce. 
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