Dominika Košútová – Mesačný prízrak

Petronela Kardošová – Príšera z jazera
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Veronika Šestáková – Hodina duchov
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Petra Podoláková, Paulína Maslanová – Duchovia

Kristýna
Maňásková

15 let,
ZŠ Pod Skalkou,
Rožnov pod Radhoštěm

O loupežnících na Hradisku
Je to již druhou zimu, co se kupci a sedláci vyhýbají stezce okolo Hradiska. Na hradě se totiž usadili loupežníci
a nenechají městečko na pokoji. Všechny sedláky v okolí
hradu oloupili, a když během zimy dostali hlad, vtrhli do
vesnice a ukradli na co přišli.
Obyvatelé Rožnova si nevěděli rady. Nevěděli, jak se bránit. A tak poslali stížnost na krajský sněm. Žádali o vojenskou pomoc, která by zbavila město od loupežníků
a prosili o zásoby na zimu. Ty jejich byly rozkradeny.
Uběhl měsíc a sněm se neozval. Rožnované byli bezradní
a loupežníci tyranizovali město čím dál tím větší silou.
Naděje přišla až s jarem. Městečkem zrovna projížděla královská družina. Její členové byli unaveni z dlouhé
cesty v sedle a rozhodli se přespat v šenku. Poručili si
to nejlepší, co hostinský měl, jenže se jim dostalo překvapivé odpovědi: „Nemáme nic, pane. Loupežníci nás
okradli o všechno. Lituji,“ odpověděl hostinský smutným hlasem.
Družina na sebe vrhla pár dlouhých pohledů. Všichni
urození rytíři se rozhodli, že se ráno podívají loupežníkům na zoubek.

Slunce ještě ani nestačilo vyjít a družina se připravovala
na cestu. Celé město jim drželo palce, aby v boji s loupežníky byli úspěšní. A tak se i stalo.
Od těch dob se už žádní loupežníci na Hradisku neusídlili. A Rožnované jsou za to patřičně rádi.

Gabriela Meššová – Duch Považského hradu

45

Petra
Bušovská

8 rokov,
ZŠ Školská,
Považská Bystrica

Víla Slzička
a zlý duch Čiernych hájov
Bola raz jedna vodná víla Slzička, ktorá nemala nikoho
na svete. Bola sama a tak si hovorí: „Urobím si vodného človeka, ale najprv si vyčarujem studničku. “ Keď bola
studnička na svete, pomyslela si:
„Ako si vyčarujem človeka?“ Rozmýšľala, rozmýšľala a napadlo jej: „Vyčarujem si miesto človeka ducha, ale pokúsim sa vytvoriť dobrého ducha.“ Vyčarovala si ho z duba.
Keď bol duch na svete, víla nebola nadšená. Duch bol
totiž veľmi zlý, lebo ničil les a všetko v ňom. A víla rýchlo
čarovala znova, aby les a zvieratká zachránila. Vymyslela,
že na zlého ducha zostrojí pascu. Vyčarovala veľa kríkov
a stromov. Duch chcel znova všetko zničiť, nepozeral sa
a nevšimol si vílu Slzičku ukrytú za dubom. Slzička hovorí: „Čáry – máry, hory – lesy, nech sa stratí zlý duch
lesný!“ Zrazu všetko stmavlo, stíchlo. Zlého ducha premohla a les so všetkými zvieratkami bol zachránený.
Od toho dňa po zlom duchovi ostal iba háj, ktorý ľudia
začali volať „čierny“. Víla Slzička nebola už nikdy smutná, zvieratká zo zachráneného lesa sa stali jej priateľmi
a spolu chodili k jej studničke piť čistú vodičku.
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Emília
Tršková

9 rokov,
ZŠ Slovenských partizánov,
Považská Bystrica

Čo si hrad pamätá
Kde bola Považská, tam bol hrad. A ten hrad, veľ rokov
má. Prežil toho veľmi veľa. Myslíte, že si pamätá meno
Bystruche? Jáj, vy neviete, čo to je? To je moji milí, staré
meno Považskej Bystrice. A hrad si ho dobre pamätá. Bol
by stál dodnes, ale nepriateľ všetkých hradov je neľútostný zub času.
Náš hrad je nám pýchou a on to vie, aj keď nikdy nebol trvalo obývaný. Slúžil ako útočisko a úkryt. Keď idem okolo neho, vzdychnem si – „ach, ty môj kamarát“. A hrad
sa kamarátil aj s jeho najznámejšími vlastníkmi. A to boli
lúpežní rytieri Ján a Rafael Podmanickí.

Emma
Kulíšková

7 rokov,
ZŠ Stred,
Považská Bystrica

Oliver
Tamaši

8 rokov,
ZŠ Stred,
Považská Bystrica

Sen

Fazuľka v korýtku

Teraz vám porozprávam jeden príbeh.
Moja prababka sa volala Mária. Bola z veľmi chudobnej
rodiny. Mala osem súrodencov. Jej sestrička Magdalénka
bola veľmi chorá. Mária si želala, aby sa vyzdravela. Lenže, žiadne lieky nepomáhali.
Raz Mária pásla kozičky. Bola taká unavená, až zaspala.
Prisnil sa jej sen, že ku nej priletel anjel. V rukách držal
krčah s vodou. Povedal, zober vodu pre svoju sestru.
Mária sa zobudila a naozaj pri nej ležal krčah s vodou.
Utekala nadšená domov. Magdalénka sa napila vody
a uzdravila sa.
Mama hovorí, že v babkinom dome na polici dodnes stojí
zvláštny krčah.

Príbeh, ktorý vám opíšem sa naozaj stal môjmu dedkovi,
keď mal asi štyri roky. V tú zimu napadlo veľa snehu, vraj
ho bolo viac ako meter. Nechodili autá, iba koníky, ktoré
ťahali sane. Dedko sa narodil na gazdovskom dvore, kde
mali kone, osem kráv aj osem prasiat a každý rok mali aj
malé prasiatka. Sliepky vo dvore ani nerátali, neraz sa stalo, že mama kvočka mala aj 15 malých kuriatok. Vo dvore,
kde dedko býval mali aj ovečky, tie sa nechovali len pre
mlieko a mäso, ale najmä pre vlnu, ktorú použili na kožúšky pre ženy a mužov, lebo vtedy nebolo toľko obchodov
ako teraz. Dvakrát do roka býval v meste jarmok.
Všetko sa dopestovalo doma – zemiaky, kapusta, zelenina, žito. Aj chlieb si museli piecť doma z múky, ktorú
v mlyne namleli.
Najkrajšia časť roka, okrem Vianoc, bola zakáľačka. Vtedy
sa zišla celá rodina a bolo veselo, lebo bola slaninka na
údenie, na topenie masti, ale boli aj klobásy a mäso.
No a v takomto roku bohatom na sneh, razom prišla jar.
Prudko sa oteplilo a začal sa topiť sneh. Rieka Teplanka
išla veľmi veľká, čo mala v ceste, všetko zobrala. Vtedy
všetci dospelí aj deti stáli pri brehu a dívali Sa, aké veľké
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a kalné vody idú celou dedinou. Trvalo to tak niekoľko
dní. A v jednom z týchto dní sa zrazu vi dvore strhol krik.
Bol to dvor práve ten, v ktorom býval môj dedko Jožko
a ešte ďalšie štyri rodiny. Bolo tam spolu asi osem malých
detí. Dospelí mali vždy veľa práce a o deti sa až tak nestarali, nedávali taký pozor, ako mamy dnes. Ozýval sa krik
vo dvore, lebo zistili, že malý Jožko, môj dedko, chýba.
Volali, pýtali sa susedov, najskôr mama s otcom, potom
celá rodina. Všetci utekali k rozbúrenému potoku a mysleli si, že isto – iste je utopený.
Hľadali ho všade, kde mohli, dokonca aj v mlyne, ktorý
bol poniže ich domu. Po troch hodinách márneho hľadania začali strácať nádej, že chlapca nájdu živého. Celá
rodina za ním plakala, dokonca aj môj pradedko, ktorý
bol silný chlap, mal slzy v očiach… Keď tu niekto z povaly
zakričal: „Tu je! Tu je!“ volala na ľudí dedkova teta, ktorá
išla na povalu nabrať pre sliepky žita. Našla tam môjho
dedka spokojne odfukovať, pretože spal. Vtedy deti nemali toľko hračiek a hľadali si zábavu, kde mohli. Tak aj
dedko vyšiel hore rebríkom – ako videl dospelých – a tam
objavil všeličo. Najviac ho však zaujímali korýtko s fazuľou. Presýpal fazuľku, až ju porozsýpal po celej povale.
Zábavka ho tak zaujala, že sa až unavil a zaspal.
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Vraj pradedko Karol nevedel, či má svojho syna od radosti biť alebo bozkávať. Strašne sa tešili a môj dedko –
štvorročný Jožko nechápal, prečo majú takú radosť, veď
sa len na chvíľu hral s fazuľkami v korýtku.

Richard Smatana – Zámok hrôzy

Zuzana
Mahútová

11 rokov,
ZŠ Slovenských partizánov,
Považská Bystrica

Dobrý duch z Dúpnej
Neďaleko Považskej Bystrice, blízko dnešnej mestskej
časti Zemiansky Kvašov sa nachádza osada Markušovec. Bývala tam bohatá vdova s troma krásnymi dcérami.
Markušovec bol vždý úrodným, slnečným a magickým
miestom. To obľuboval aj zlý čarodejník Pampilón, ktorého tam vodieval otec, keď bol ešte dieťa. Preto už od malička poznal krásne veselé sestry Žoﬁu, Helenu a Dorotu.
Boli ešte veľmi mladé, keď im umrel otec.
Markušovec obklopujú okrem poli aj veľké zelené lúky
a pastviny, na ktorých sa odjakživa preháňali stáda koní.
Keď otec troch sestier ešte žil, každej skrotil jedného krásneho koňa. Žoﬁa mala čierneho, ktorý sa volal Niro, Helena mala bielu kobylu – Keru a Dorotina hnedá kobyla sa
volala Tara. Zlý čarodejník mal tiež koňa menom Vitro.
Čas plynul a z malých dievčat sa stali nádherné devy. Čarodejník zatúžil po jednej z nich. No ani jedna ho nechcela, preto ich zaklial na jazdkyne, ktoré museli žiť v jednej z neďalekých jaskýň – v Dúpnej. Vychádzať mohli len
dvakrát do roka, a to len o polnoci, keď bola jarná alebo
jesenná rovnodennosť. Vtedy, keď bola noc rovnako dlhá
ako deň, preháňali sa na koníkoch po poliach a lúkach

okolitého kraja. Raz zničili pôdu pripravenú na orbu či
sejbu v Pružine, inokedy v Slopnej, potom v Lieskove.
Skaze sa nevyhli ani polia v Považskej Bystrici.
V celom chotári bolo známe, že v Dúpnej už veky žije
dobrý duch jaskyne, ale aj to, že nikto o ňom už dávno
nepočul. Trápenie zaklatych dievčat a nekonečné súženie
matky trvalo už celé štyri roky a zdalo sa, že jediným riešením bude, aby sa jedna z nich vydala za Pampilóna.
Blížil sa deň jesennej rovnodennosti a dievčatá si čoraz viac
uvedomovali, že po noci, kedy budú môcť na chvíľu slobodne jazdiť na koňoch, príde „Pampilónova chviľa“ a buď
bude svadba, alebo zostanú ďalšie štyri roky v zajatí.
More sĺz, ktoré už devy vyplakali, vytvorili malé jazierko na
konci jaskyne. V to ráno, keď sa jesenný deň opäť rovnal
s jesennou nocou, si dievčatá všimli v jazierku niečí obraz.
Po chvíli sa im prihovoril hlas dobrého jaskynného ducha,
ktorý im poradil, ako môžu premôcť zlého Pampilóna.
„Dajte sa napiť vašim vraníkom vody zo studničky. Má čarovnú moc. Koníky z nej získajú takú nadprirodzenú silu,
že v pretekoch s Pampilónovým Vitrom určite vyhrajú.“
Keď sa večer všetci štyria zišli na pružinských poliach,
dohodli sa na pretekoch do Zliechova. Ak vyhrá Pampilón, môže si jednu z nich vybrať za nevestu, keď prehrá,
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Katarína
Marošiová
prepustí ich na slobodu. A veru stalo sa, čo svet už dávno
nezažil! Ako tri divoké strely trielili Nero, Kera a Tara strážovskými dolinami. Zastavili sa až v Zliechove, pod úpätím
vrchu Strážov. Vitro s Pampilónom dobehli až oveľa neskôr.
Neúspech čarodejníka tak rozhneval, že sa od samej zlosti
na kolomaž rozlial.
Ráno už Žoﬁa, Helena a Dorota kráčali hore Markušovcom do rodného domca. Keď ich dobrá mať a susedia
zbadali, od šťastia sa všetci rozplakali. Večer sestry všetko
vyrozprávali, a keď sa časom presvedčili, že čarodejník už
skutočne nežije, ukázali veľkú jaskyňu, v ktorej bývali, aj
ostatným ľuďom.
Prešiel rok a vydávala sa najstaršia Žoﬁa. Potom prostredná
a nakoniec najmladšia Dorota. Žoﬁi sa narodili krásne deti
Janko a Marienka. Helena mala syna Michala a dcéry Aničku a Zuzku. Dorota mala dcéry Katarínu, Alžbetu a syna
Mateja. Možno niektorého z nich máte v rodine aj vy. Možno sú vašimi vzdialenými príbuznými, s ktorými si radi zájdete na potulky do známej pružinskej jaskyne Dúpna.
Tí odvážnejší, čo sa neboja vstúpiť do samotných útrob
jaskyne, nájdu aj čarovné jazierko… Keď budú mať šťastie, možno v ňom objavia aj tvár dobrého ducha jaskyne
a možno im poradí aj v ich trápení, čí ťažkostiach.
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11 rokov,
ZŠ Stred,
Považská Bystrica

Víla z nebies
Kde bolo, tam bolo, v krajine, kde bývalo teplo iba jediný
deň v roku a kde koncom jari ešte tuho mrzlo, žilo dievčatko.
Dievčatko nemalo veľa rôčkov. Keďže bolo sirôtkou, nebolo mu sveta žiť. Sirôtka nemala žiadnych kamarátov.
A tak jediné, čo ju hrialo pri srdci, bol tanec. Tancovala od rána do noci, hoci snežilo, hoci bolo zlé počasie.
Žila v dedinke, kde vyrastala odmalička. Svoju maličkú
dedinku mala veľmi rada. Často chodievala na veľkú zamrznutú lúku blízko lesa, hneď za skromným domčekom,
v ktorom bývala.
Jedného krásneho večera hviezdy žiarili a bol spln. Ako
sa dievčinka dívala do nebies, v duchu si priala byť vílou
a byť slobodná. Každučkú noc tancovať s vílami pri mesiačku. Svoje tajné želanie raz vyslovila nahlas a začala
tancovať. Nechcela prestať. Zrazu na ňu zažiaril mesiačik
a okolo nej sa zjavili víly. Dievčinka bola úplne očarená,
ale tancovať neprestala. Až sa stala jednou z nich, z tých
čarokrásnych slobodných nebeských bytostí.
A bola nevýslovne šťastná, lebo nemala viac žiadne starosti.

Martin
Sovík

11 rokov,
ZŠ SNP,
Považská Bystrica

Povesť o lesných vílach
Za dávnych čias na vysokom vŕšku, kde močiar leží, na
severnej strane hôr, niže Považského hradu, vždy o polnoci sedem víl tancovalo okolo močiara. Každú polnoc
ich pozoroval dedinský mládenec, ktorého volali Jano
Hrča.
Bol veľmi šikovný, ale chudobný, lebo mu robota veľmi
nevoňala. Mal ženu a tri malé deti, ktoré musel uživiť.
Nikomu neublížil, ale stále rozmýšľal, ako rýchlo zbohatnúť. Raz v noci sa mu prisnilo, že víly, ktoré tancujú okolo močiara, majú krásne zlaté črievičky, ktoré by sa dali
speňažiť.
Bola krásna svätojánska noc, keď sa Jano vybral do lesa
na vysoký vŕšok, kde tancovali víly. Mesiac vyšiel a les bol
krásne osvetlený. Tu naozaj zazrel víly, ako tancovali popri močiari. Priblížil sa k nim. Bol dosť ďaleko, keď si ho
jedna z víl všimla a prehovorila: „Čo sa tak dívaš?“ „No,
aké ste krásne,“ odvetil Jano. „Coď preč a daj nám pokoj,“
povedala víla. Jano sa otočil a poďho akože preč, ale sen
o črievičkách mu nedal pokoj. Keď boli víly ponorené do
tancovania, znova sa priblížil a čakal na vhodnú chvíľu.
Keďže si ho víly nevšímali, rozbehol sa k nim a zobral

jednej črievičku. Utekal domov. Po chvíli si to víly všimli
a rozbehli sa za Janom. Bežali až k jeho domu. Búchali
mu na dvere a okná celý dlhý týždeň. Jano Hrča aj so ženou a deťmi to už nemohli vydržať. Žena mu povedala:
„Choď a vráť im tú črievičku!“ Jano vyšiel von, ale črievičku vílam vrátiť nechcel. Víly začali tancovať, zobrali Jana
medzi seba a ten proti svojej vôli musel s nimi tancovať.
Keď už nevládal, vybral črievičku z rukáva a vrátil ju vílam. Tie sa rozpŕchli na svoj vŕšok. Od tých čias mal Jano
pokoj a už na víly ani nepomyslel.

Emma Kulíšková – Zázračná voda (detail)
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Michal
Fusko

10 rokov,
ZŠ Stred,
Považská Bystrica

Júlia
Strašíková

10 rokov,
ZŠ Nemocničná,
Považská Bystrica

O tajomnej breze

Tajomný polnočný koč

Kedysi dávno znivočila Bystricu a jej široké okolie veľká
povodeň. V chotári dediny, kde žije moja starká, akoby
zázrakom priplavila voda odkiaľsi päť mladých briez. Na
žiadosť zbožného ľudu vtedy panstvo dovolilo, aby sa
brezy vysadili presne na mieste, kde boli vyplavené.
Príroda robí divy, to je známa vec. Stalo sa niečo neuveriteľné. Ešte donedávna stála na tom mieste jedna mohutná, z piatich briez zrastená breza. Miestni ľudia, ale aj
výletníci obdivovali túto brezu ako prírodnú zvláštnosť.
Ešte naši starí rodičia si pamätajú na toto posvätné miesto. Pri výstavbe nových domov bola breza spílená, ale
v pamäti ľudí žije stále.

Tento príbeh sa traduje v našej rodine už niekoľko generácií, pretože sa stal mojej už dávno nežijúcej prababke.
Mne ho rozpovedala stará mama a ja som ho spracovala
do literárnej podoby.
Pružina je veľká podhorská dedina, ktorá sa nachádza
v centre Strážovských vrchov. Do jej chotára patrí nielen samotný Strážov, ale aj niekoľko odľahlých horských
osád, ktoré domáci nazývajú lazy. Na jednom z nich,
v Mlyništi, vyrastala aj moja prababka. Život tam veru nebol vôbec ľahký – na poli na jeseň bolo viac kamenia ako
zemiakov, zimy bývali dlhé a tuhé, do dediny sa museli
lazníci brodievať cez veľké záveje snehu.
Napriek tomu boli lazníci ľudia priateľskí, milí, veselí, svoj
život si vedeli najmä počas zimy spestriť všelijakými huncútstvami, rozprávaním zaujímavých príbehov, ale najmä
množstvom ľudových zvykov, ktoré sa k chladnému ročnému obdobiu viažu. Tieto chvíle im často spestrovali obyvatelia susedných Čičmian, ktorí sa začiatkom zimy vracali
z podomových obchodov do svojej maľovanej dedinky.
Jeden takýto Čičmanec sa raz počas snehovej metelice
zastavil aj v dome, v ktorom vyrastala moja prababka.
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Dobre mu padlo zohriať sa pri teple sálajúcom z otvoreného ohniska v strede veľkej izby. Deti mali tieto chvíle
rady, lebo pocestný im rozpovedal o svete, ktorý ony nepoznali. Morava, Čechy, Prajská zem, Francia… to všetko
rozohňovalo fantáziu lazníckych detí, ktoré chodili najďalej v nedeľu na omšu do pružinského kostolíka. Svetaznalému Čičmancovi len tak viseli na perách.
Ten si všimol na lavici v kúte aj moju vtedy deväťročnú
prababku. Spýtal sa jej: „Vieš ty, ďiefka, kedy uviďíš na
sveťe najväc bosoriek?“ Prababka sa len za kútnu plachtu, ktorá bola cez roh izby natiahnutá, schovávala. Ale
aj tak počula Čičmancove slová: „Pozajtreku buďe ďeň
Lucky. Zeber každý ďeň odftedy do Vianoc spod sťeny
jedno poľianko a zabáľ si ho do uzľíka. Plachetku potom
zeber na polnočnú omšu, postav sa na ňu a uviďíš šecky
ty bosorácke ťetky.“
Prababka sa aj bála tak urobiť, či to bude s kostolným poriadkom, ale chcela aj bosorky vidieť. Zvedavosť zvíťazila
nad bojazlivosťou. Každý večer si zabalila jedno polienko
do uzlíka a dala si ho pod posteľ, kde spávala. Keď už
bola posledná noc pred Vianocami, začalo sa na dvore
pred domom niečo zvláštne ozývať. Akoby sa ozývalo
erdžanie koní, dupot ich kopýt, hrkotanie koča. Zvuky tr-

vali niekoľko chvíľ, postupne ustupovali, strácali sa. Prababka len zaborila hlavu hlbšie do kožušín.
Ráno našla všetky nazbierané polienka rozhádzané po
dvore. Plachietka visela na žŕďke pod strechou. Ďalšiu
noc sa prababka vybrala s veľkými obavami spolu s rodičmi na polnočnú omšu. Každá stará žena sa jej zdala
bosorkou. Odvtedy prababka verila aj veciam, ktoré sa
zdajú byť nepravdepodobné, neskutočné.

Milan Jakubík – Dobrý duch (detail)
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Zuzana
Brigantová

10 rokov,
ZŠ SNP,
Považská Bystrica

Adam
Šmulík

10 rokov,
ZŠ Stred,
Považská Bystrica

Povesť o Považskom hrade

Búrka

V dávnej – pradávnej dobe, za čias, keď ešte králi a kráľovné kraľovali, začali stavať na kopci Manínci strážny hrad.
Keď ho postavili, tak sa tam nasťahovali veľmi bohatí
a vznešení hradní páni.
Po dlhšom čase sa začali hradní páni veľmi dohadovať,
komu bude ten hrad patriť. Jeden z nich povedal: „Ja som
ten hrad navrhol, bude teda môj!“ Ale druhý pán povedal: „Ale ja som dal priniesť materiál!“ Dlho – predlho sa
tí dvaja hádali. Hádali sa a netušili, že tieto hádky počúvajú hradné víly, ktoré hrad ochraňovali od zlých ľudí.
Jedná z víl povedala: „Ja si myslím, že by sme tento hrad
mali preniesť niekam inam.“ Ostatné súhlasili. Ale potom
sa ozvala ďalšia: „Ale kam? Veď všetky miesta obsadili iné
víly a iní hradní páni.“ Tak rozmýšľali a rozmýšľali, až sa
dohodli, že hrad v jednu tmavú noc prenesú na kopec
nad Považskou Bystricou.
A tak sa aj stalo. Ráno, keď sa išli páni pozrieť na hrad,
našli len základy. Od tých čias stojí Manínsky hrad nad
Považskou Bystricou.

Boli sme s kamarátom a jeho bratom vonku. Len sme sa
tak prechádzali. Bolo pekne, slnečno.
Sadli sme si na lavičku a rozprávali sme sa, keď tu zrazu,
len tak z ničoho nič, prihnali sa odkiaľsi mraky a začalo
pršať. Schovali sme sa pod stánok, ktorý bol prázdny
a mysleli sme si, že to bude len malá prehánka ako obvykle. Ale mýlili sme sa. Dážď bol čoraz silnejší. Zrazu sme
všetci traja pocítili prítomnosť niekoho ďalšieho. Akoby
tesne vedľa nás niekto dýchal. Naraz sme skríkli od strachu. Hrozne sme sa báli. Už nám bolo jedno, či zmokneme alebo nie. Rozbehli sme sa domov.
Doma som sa trochu upokojil, keď som v pohode sedel
v kresle a spoza okna sledoval, ako sa búrka utišuje. Ale
strach sa vrátil a bol ešte mocnejší, keď zazvonil telefón
a ja som v slúchadle počul kamarátov hlas. Skoro som
ho nespoznal, taký bol uplakaný. Dozvedel sa, že pred
chvíľou jeho dedko zomrel.
Asi to bol on, koho sme sa tak zľakli. Možno sa bol s nami
rozlúčiť.
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Barbora
Baránková

13 rokov,
ZŠ Rozkvet,
Považská Bystrica

Čarovná čistinka
Bolo to už dávno, keď v dedine Podmanín žil pastier Juraj. Všetci ho tam poznali vďaka jeho dobrote a štedrosti.
Každému rád pomohol, poradil.
Bol to urastený, vysoký a mladý chlapík s čiernymi vlasmi
a modrými očami. Jeho celé meno však nikto nepoznal.
Nikto sa naň nikdy nepýtal. Bol chudobný, no vždy rozdal
aj to posledné. Živil sa chovaním oviec. Staral sa presne
o 111 ovečiek. Pásaval odmala, pretože jeho otec bol taktiež pastier.
Doteraz sa Jurajovo stádo vždy len rozrastalo. No tento rok zo stáda začalo ubúdať. Každý deň zmizla jedna
ovečka. Akoby boli prekliate. Na konci roka zostalo len
jedenásť oviec. Juraj nevedel, čo robiť. Poprechodil celú
dedinu, no nik mu nevedel pomôcť. Zúfalý Juraj sa v jednu noc vybral na vrch Manín. Bol spln. Keď prišiel na najvyššiu čistinu, práve odbíjala polnoc. Zrazu začul nejaký
krásny spev. Prizrel sa bližšie a zistil, že spev vychádza zo
stredu čistinky.
Boli tam víly. Bol ich rovný tucet. Ich krása osvetľovala
všetko navôkol. Juraj sa nezmohol na slovo. Zostal prikrčený pod kríkom a potichu sledoval ich nádherný tanec

a nadprirodzený spev. Presne o hodinu víly zmizli. Len
tak, zrazu boli fuč. Omámený Juraj sa pobral domov. Ani
neskontroloval maličké stádo, ľahol si a zaspal.
Keď ráno vstal, chvíľu mu trvalo, kým si spomenul, čo sa
stalo. Pousmial sa a povedal: „Musím sa na to ísť pozrieť ešte raz, aby som si bol istý, že to nebol iba sen.“ No
keď sa šiel pozrieť na stádo, zaujalo ho niečo iné. Oviec
bolo len desať. Juraj hľadal všade. Prehľadal celú dedinu,
ale ovce nikde. Začal sa obávať, že sú za tým všetkým tie
záhadné víly. Veď kým odišiel, skontroloval stádo a oviec
bolo určite jedenásť. Nechápal to. Čo ak ich zobrali víly!
„Nie, to by som si bol všimol,“ povedal si Juraj.
Večer sa teda vybral opäť na tú „čarovnú“ čistinku. A znovu ich tam uvidel. No teraz ho zaujalo aj niečo iné. Víly
tancovali okolo maličkej ovečky. A na druhom konci čistinky stálo asi sto ďalších ovečiek. A všetky boli živé! Juraj
bol z toho zmätený. Na čo sú vílam ovce, keď s nimi aj
tak nič nerobia? Chcel sa tam vybrať a spýtať sa ich, no
nohy ho nepustili. Stál tam ako prikovaný. O hodinu víly
opäť zmizli. A s nimi aj Jurajove ovečky. Juraj sa smutný
a nešťastný vrátil domov. No na zvyšok noci ani oka nezažmúril a čakal. Nič sa však nestalo. Ráno bol skontrolovať
ovce a na jeho rozhorčenie ich bolo len deväť. Tentoraz
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Sabína
Kvasnicová
to Juraja nahnevalo. „To už nie je možné, takto to ďalej
nejde!“ pomyslel si.
Večer teda opäť vyšiel až na samý vrch Manína. Znova
tam víly boli. Juraj prišiel medzi ne. Keď ho zbadali, stíchli
a prestali tancovať. Len tam stáli, nič nerobili, a tak Juraj
začal prenášať ovečky do lesa. Víly len stáli a prizerali sa.
Zostala už len jedna ovečka v strede, Juraj sa nadýchol
a pomaly vstúpil medzi víly. Schytil ovečku, no víly ho obkľúčili tak natesno, že sa nemohol ani pohnúť. A vtom si
niečo všimol. Všetky ovečky sú ostrihané. „Prečo?“ spýtal
sa Juraj a pozrel na vílu oblečenú do žltých šiat. Ona mu
odpovedala: „Sme vlnené víly. Vyrábame si šaty z vlny
tvojich ovečiek. Strihali sme ich a starali sme sa ti o ne.“
„Tak prečo ste ich potom nevrátili?“ spýtal sa prekvapený
Juraj. Až vtedy si všimol, že víly majú vlnené šaty. „Nehnevaj sa na nás. Chceli sme ti ich vrátiť všetky naraz, aby
si si nevšimol rozdiel,“ povedala Žltá víla. Víly pomohli
Jurajovi poodnášať ovečky naspäť do košiara.
Odvtedy Juraj nosil vílam každú noc ovečku. Cez noc si
víly stihli uštrikovať šaty a ovečku vrátiť Jurajovi. Žltú vílu
si Juraj vzal za ženu a svojim deťom rozprával tento príbeh.
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12 rokov,
ZŠ Slovenských partizánov,
Považská Bystrica

O Malom Maníne
Nad Považskou Bystricou sa týčia vrchy Veľký a Malý
Manín. No nebolo to tak vždy. Za dávnych čias trónil
nad Považskou Bystricou len jeden vrch – Veľký Manín.
A kde sa vzal ten menší – Malý Manín? Táto povesť vám
to prezradí.
Pod Veľkým Manínom sa rozprestiera lúka, je obľúbeným
miestom pastiera Jana. Každé ráno vyháňa svoje ovečky
na podmanínsku lúku, je tu od rána do večera. Sedí pod
stromom a ráta ovečky. Ešte žiadna mu neušla a je na to
hrdý. Jedného dňa sa to zmenilo.
Tento deň vyzeral ako každý iný až do obeda Jano sedel pod stromom a na malú chvíľu zdriemol, bola to len
chvíľočka, no keď sa zobudil a prerátaval ovečky, jedna
mu chýbala. Bola to jeho obľúbená ovečka. Išiel ju hľadať do lesa, ktorý bol nad lúkou. No ovečka už blúdila
lesom netušiac, že na ňu číha hladný vlk. Už sa na ňu
chcel vrhnúť, keď ho niečo vyplašilo. Vlk ušiel. A čo ho
naľakalo? Víla, o ktorej ľudia hovorili, ale nikto ju nevidel.
Táto víla zachránila Janovu ovečku. Keď Jano prišiel do
lesa a videl, ako víla drží ovečku v náručí, zavolal: „Hej,
kto si a prečo máš moju ovečku? Vráť mi ju!“ „Vrátim, ale

nebude to zadarmo,“ odvetila víla. „A čo chceš? Ja nemám peniaze a bývam u rodičov. Nemám ti čo dať,“ už
zmierlivejšie dodal Jano. „Tak v tom prípade budeš mojím
mužom!“ „No dobre, aj tak ma žiadna nechce.“ „Rozmysli si to dobre, lebo ak raz niečo sľúbiš víle, nemôžeš to
zmeniť!“
„Súhlasím a kedy sa vezmeme?“ spýtal sa nedočkavý mládenec – víla sa mu páčila čoraz viac. „Tým, že si sa mi sľúbi, sme sa vzali,“ dopovedala víla, strácajúc sa ženíchovi
priamo pred očami.
Prešiel týždeň, mesiac, rok a Janko stále pásol svoje ovečky. Vracal sa do bútľavého stromu, kde býval aj so svojou
ženou – vílou. Myslel si, že to, čo k nej cíti, je láska, no
bol to len strach prezlečený za lásku – zviazaný sľubom.
A sľub sa musí dodržať! Janko však nevedel, že víla oklamala takto veľa mužov a každý sa od nej snažil utiecť.
Tých, ktorým sa to nepodarilo, premenila na zvieratá,
tým, ktorým sa to podarilo – ani tí sa nezachránili. Víla
zobrala ich duše, zničila ich a ukryla do srdca Veľkého
Manína. Ale Jana postihol iný osud. Neušiel, ale zaľúbil sa
do inej. Na lúku prišla pásť svoje ovečky dievčina, volala
sa Zuzka. Pri pasení sa s Jankom rozprávali a spoznávali
čoraz lepšie, až sa do seba zaľúbili. No Jano Zuzke nepo-

vedal, že sa oženil s vílou.
„Janko, poď so mnou dolu do dediny, zoberieme sa,
poď,“ prosila ho Zuzka. Ale Jano nemohol, veď víle dal
sľub, ktorý teraz veľmi ľutuje. „ Pôjdem s tebou do dediny,
ale nie dnes.“
Keď sa Jano vrátil do bútľavého stromu, povedal víle: „Ja
s tebou nechcem žiť, chcem zrušiť náš sľub… Ja ľúbim
Zuzku!“ „Takže ľúbiš inú! Tvoj sľub sa nedá zrušiť, ale tvoja Zuzka kvôli tebe príde o život! Podviedol si vílu, urobil
si veľkú chybu.“ „Neubližuj jej!“ hodil sa Janko na kolená
a prosil vílu. To však vílu nahnevalo tak, že vyčarila vrch,
dala mu meno Malý Manín. Do srdca vrchu uväznila Zuzkinu dušu a zmizla.
Janko od žiaľu umrel. Zomrel pri hrobe Zuzky, ktorý jej
sám na samom vrchu Malého Manína vytvoril. Jeho duša
blúdi po vrchu a straší zaľúbených turistov, ktorí sa prišli
pokochať krásou panorámy Považskej Bystrice.
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Monika
Mizeríková

12 rokov,
ZŠ Slovenských partizánov,
Považská Bystrica

Múdra Manínka
Ráno zaliate slnkom už všetkých zobudilo, keď sa z tuhého sna prebrala aj víla Manínka. Len čo si pretrela očká,
povedala si: „Ó, to je ale pekný deň! Slniečko svieti, vtáčiky štebocú a… čo to, veď ja nepočujem žblnkať studničku! Čo sa stalo? Musím sa ísť na studničku pozrieť!“
Len čo prišla Manínka k studničke, takmer zmeravela
od prekvapenia – studnička nemala vodu, ani jednu jedinú kvapku vody! Manínka sa zhrozila. Veď ak studnička
prestane dávať vodu, ona – Manínka – bude strácať silu,
až…ach, radšej na to ani nemyslieť!
„Čo si ja teraz, úbohá, počnem? Ako sa zachránim?“ Manínka rozmýšľala a plakala, plakala a rozmýšľala… to určite zapríčinila tá zlá ježibaba Leona. Ona ju chce zničiť,
ona jej berie silu. „Musím sa za ňou vybrať a presvedčiť
ju, aby vrátila vodu do studničky. Veď vodu potrebujem
nielen ja, ale ľudia i zvieratká. Áno, pôjdem za ňou!“
Manínka prešla manínskymi lúkami, prebrodila rieku Váh
a chodník cez podhradské lúky ju doviedol k Považskému hradu, kde sa usídlila ježibaba Leona. Tá vílu celý čas
pozorovala cez čarovné zrkadlo, zosielala na ňu búrku,
dážď, hromy, blesky, vetriská, ale Manínku nezastavila.
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Keď prišla víla k Leone, ozvala sa: „Leona, studnička pod
Manínom vyschla a ja viem, že je to tvoja práca. Vráť studničke vodu, veď ona ovlažuje všetky živé tvory na okolí.
Prosím, neblíž im, ani mne, veľmi prosím!“
Leona miesto odpovede zatlieskala a Manínka sa ocitla
v kovovej klietke. Tá sa však o chvíľu rozpadla – neznášala
dobro a Manínka bola samá dobrota. Leona zatlieskala
opäť a Manínka bola v klietke z chladného kameňa. Nie
však dlho, aj táto klietka nevydržala Manínkinu dobrotu.
Keď to Leona videla, preľakla sa. Jej čary síce fungujú, ale
len na chvíľu! „Dobre, vodu do studničky vrátim, ale ty sa
odtiaľto rýchlo prac, nechcem ťa už nikdy vidieť!“
Len čo to dopovedala, múry Považského hradu povolili
a zrazu z nich boli len úbohé zrúcaniny a kopa kameňov,
pod ktorými skončila Leona.
A Manínka? Tej sa nestalo nič. Vrátila sa naspäť k svojej
studničke a ak náhodou nezbiera práve pod Manínom
jahody, možno ju uvidíte.

Dávid
Mikula

12 rokov,
ZŠ Slovenských partizánov,
Považská Bystrica

Zázračná voda
zo studničky z Rozkvetu
Stalo sa to kedysi dávno, keď ešte nebolo sídlisko Rozkvet. Bol tam iba vŕšok. Na jeho vrchole vyvieral prameň.
Robotníci, ktorí tam vtedy stavali panelové domy sa rozhodli, že prameň upravia na studničku.
Chlapi studničku usilovne stavali. Celú ju obložili kameňmi a urobili pri nej lavičku. Jeden z robotníkov, Fero, navrhol, aby pri studničke postavili kríž, ktorý bude slúžiť
ako pocta Bohu, že im stále pri ich ťažkej práci pomáha.
Ferovi kolegovia ho však vysmiali: „Načo kríž? Nebodaj si
myslíš, že voda v studničke bude zázračná!“
Fero sa cítil nepríjemne, ale aj tak ho to neodradilo. Rozhodol sa, že kríž teda postaví sám. Keď svoju prácu skončil, išiel sa napiť vody zo studničky. Ostal prekvapený.
Voda mala úplne inú chuť ako predtým.
Keďže musel pracovať spolu s ostatnými na stavbe panelových domov, išiel do ubytovne, aby si zobral náradie,
ktoré pri práci potreboval. Vtom – uviazol jednou nohou
v blate. Snažil sa ju z neho vytiahnuť, no čím viac sa snažil
nohu z blata dostať, tým hlbšie sa doň zabáral.
A vtedy sa stala veľmi nepríjemná vec. Žeriavnik, kto-

rý kládol na stavbu panely, nešťastnou náhodou jeden
z nich zhodil tak, že časť panela Fera privalila. Stavbou sa
ozval srdcervúci výkrik. Všetci sa za tým priam neľudským
výkrikom rozbehli. Keď zazreli Fera privaleného, začali
ho ratovať. Vyzeralo to s ním veľmi zle. Mal vnútorné poranenia, hrozilo mu, že zomrie. Chlapi nelenili, pomáhali,
ako mohli a vtedy sa Fero ozval: „Dajte sa mi napiť vody
zo studničky.“ Chlapi ho poslúchli, bežali ku studničke,
nabrali vody a Fero pil. Najskôr pomaličky, opatrne, no
potom – hltavo, týchlejšie a rýchlejšie. A vtom… Fero sa
zázračne postavil na nohy a bol zdravý. Žiadneho poranenia nebolo…
Chlapi okolo neho ostali ako skamenení. Hovorili si: „Tá
voda ho zachránila!“ Nevedeli však o tom, že prežiť mu
pomohol niekto, kto má čarovnú moc. Dodnes sa nevie,
kto to bol. Jedno však viem s určitosťou povedaťť – bola
to odplata za kríž, ktorý muž postavil pri studničke. Zároveň ten niekto tajomný dal vode zázračnú moc.
Odvtedy voda zo studničky pomáha ľuďom hlavne pri
ochoreniach zraku. Na vodu zo studničky na Rozkvete
chodievajú ľudia z celého okolia. Veria, že je zázračná
a má čarovnú moc.
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Jozef
Šešo

11 rokov,
ZŠ Slovenských partizánov,
Považská Bystrica

Richtárova pomsta
Stará mama mi rozprávala príbeh, ktorý sa viaže k dedine
v našom okoli.
V obci Ledniece vládol spravodlivý a múdry richtár. Rozumne riešil všetky problémy, ktoré sa medzi ľuďmi vyskytli.
Miestny obuvník, vtedy ho volali šuster, mal troch učňov.
Najstarší ukradol richtárovi z udiarne vyúdené klobásky.
Keď ho chytili, richtár ho odsúdil. Dal mu za trest vyčistiť
potok, ktorý pretekal cez obec. Učeň sa veľmi urazil a pri
každej príležitosti richtárovi za to nadával.
Keď starý richtál zomrel, pochovali ho so všetkými poctami.
Raz večer pri pivečku chlapi v krčme spomínali na richtára. Podgurážený učeň opäť zle, nedobre, spomínal na
krivdu, ktorú mu richtár spôsobil. Chlapi ho podpichovali, smiali sa mu, že sa richtára bojí aj po jeho smrti. Učeň
sa začal vystatovať, že on veru richtárovi aj kríž z hrobu
ukradne. Celá krčma sa otriasala od smiechu. Učeň vybehol z krčmy von a zamieril rovno na cintorín. Bez problémov vytiahol z hrobu kríž a víťazne ho priniesol do krčmy.
Chlapi ho odsúdili za tento čin. Pýtali sa ho, či sa nebojí,
že ho stihne Boží trest.
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Šusterský učeň odvrkol, že Boh nie je richtár, aby mu
udelil trest. Väčšina chlapov a zdvihla a zhrozene odišla
domov. Vysmiaty učnisko zobral kríž a cestou domov ho
hodil do potoka. Naraz začul hlas: „Vráť mi môj kríž!“
Učeň sa zľakol, no pokračoval ďalej v ceste. Keď sa hlas
ozval druhý, tretí raz, vrátil sa učeň k potoku, kríž vytiahol
z vody a odniesol ho na cintorín. Kľakol si k hrobu a celou
silou vrazil kríž do zeme. Vtom sa mu zazdalo, že ho čosi
ťahá za zásteru. Čím hlbšie tlačil kríž do zeme, tým ho
čosi silnejšie poťahovalo za odev. Tak sa preľakol, že ho
do hrobu ťahá richtár, až od strachu – zomrel.
Na druhý deň ho začali obyvatelia Lednice hľadať po celej dedine. Našli ho mŕtveho na richtárovom hrobe ako
kľačiačky objíma kríž. Pod krížom zakliesnená časť učňovej zástery. Ľudia povedali, že to bol trest Boží za jeho
hrozný čin.

Martina
Brigantová

12 rokov,
ZŠ Nemocničná,
Považská Bystrica

Neústupčivý pohonič
Pred mnohými rokmi, keď Dedovec bola vraj jedna veľká
rovina, nachádzal sa tam nejeden močiar. Ľudia sa tomuto miestu radšej vyhýbali. Teda – až na jedného pohoniča s koňmi. Bol to veľmi namyslený človek, ľuďom sa
vysmieval a tvrdil, že močiare nie sú také hlboké, aby sa
tam človek utopil.
Bol večer a na oblohe plno hviezd. Pohonič sa opäť pustil
do vystatovania, „Nebuďte všetci takí ustráchaní,“ hovoril
ironicky, „dedovecké močiare nie sú vôbec nebezpečné!“
„Vieš, že je lepšie, aby tam ľudská noho nevkročila!“ nedajú
sa ľudia z dediny. „Moja noha tam vkročí hocikedy, ba aj
moje kone prejdú cez močariská,“ naparuje sa pohonič, ale
v jeho hlase cítiť strach. „Ále, to len tak hovorí. Je to táraj!“
zapája sa do hádky horná suseda. „Tak vy ma chcete vidieť
v tých močiaroch?“ pohonič nenápadne dáva ľuďom výzvu.
„Príďte ráno o šiestej! Uvidíme, kto je tu odvážny a kto len
tak tára do vetra.“ Ľudia sa šomrajúc rozchádzajú.
Na kraj sadla noc. Ráno začalo svitať a slnko prebúdza
nový deň. Jedni na pohoničovu výzvu zabudli, iní jej neverili, a tak zostali doma. Len jeden muž si privstal. Ten
jediný všetkému uveril. Muž čaká a aj sa dočká.

„No, kdeže sú všetci, čo sa im vstávať nechcelo?“ spytuje
sa pohonič. „Nie, to nie, ale ľudia neuverili ani jednému
vášmu slovu,“ ustráchaným hlasom odpovedá muž pohoničovi. „Čo som sľúbil, to aj dodržím!“ pohŕdavo hovorí
pohonič a už aj ženie kone do močiarov. No len čo tam
vstúpili, nemôžu sa pohnúť. Zem sa okolo prepadá.
„Pomóc, pomóc!“ kričí nešťastný pohonič, keď sa hýbať
nemôže. No na pomoc mu prišiel len ten jeden muž, a sám
mu pomôcť nevládze. Pohonič sa zabáral do bahna čoraz
viac. O pár minút mu už nevidieť ani hlavu. Kone sa utopili
tiež.
Večer fákal silný a chladný vietor a horná suseda zatvárala okno. Vtedy zbadala nad močiarom svetlo, keď sa
lepšie prizrela, uvedomila si, že tým svetlom sú ľudské oči
a hľadia priamo na ňu. Veľmi sa preľakla. „On sa mi chce
pomstiť!“ horekovala a bála sa, lebo ona sa z pohoniča
najviac smiala a označila ho za táraja.
Celá dedina sa dozvedela o zvláštnej príhode. Mnohí boli
zvedaví, a tak večer pozerali z okna smerom k močiaru.
„Videl som to! Videla som to! Ozvývalo sa ráno dedinou.
Ľudia videli pohoničove oči a mali strach. Bolo im ľúto, že
sa mu smiali, že mu nepomohli. Najzaujímavejšie bolo, že
muž, ktorý chcel pohoničovi pomôcť, žiadne oči nevidel.
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Matej
Michálek

13 rokov,
ZŠ Slovenských partizánov,
Považská Bystrica

O hodinárovi Kaprálikovi
Cez letné prázdniny som bol u svojej starej mamy. Celý
deň husto pršalo. Po chvíľke sa ma stará mama spýtala, či viem, čím bol praprastarý strýko nášho suseda
Kaprálika. Nemal som to odkiaľ vedieť, a tak mi začala rozprávať príbeh o jednom mládencovi, ktorý už od
detstva túžil byť hodinárom. Nechcelo sa mu robiť na
poli ani na statku, tak radšej odišiel do sveta remeslo
hľadať. Chodil po službách, aby si zarobil nejaké peniaze. Nakoniec dovandroval až do stovežatej Prahy. Pomyslel si: „Toľko veží a na každej hodiny, tu bude určite
dosť práce.“
Keďže Kaprálik bol šikovný a robotný, dokázal si zarobiť
na to, aby vstúpil do učenia k hodinárovi. Keď skúsený
hodinár videl, aký je Kaprálik šikovný, naučil ho hodinárskemu remeslu a zaplatil mu aj mestskú školu. Nakoniec
mu vystavil výučný list.
Ľudia boli s jeho prácou spokojní, no po čase sa zatúžil
Kaprálik vrátiť do rodnej dediny. Sám bol prekvapený,
keď aj v dedine mal práce vyše hlavy. Nemal čas ani na
to, aby si našiel ženu. Chýr o jeho majstrovstve sa veľmi
rýchlo rozšíril.
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O nejaký čas dostal ponuku, aby vyrobil hodiny na kostolnú vežu. Vyhotovil ich celé z hruškového dreva. Zďaleka chodili ľudia obdivovať jeho nádherné dielo…
Stará mama tak zaujímavo rozprávala, že sme nepostrehli, kedy vonku prestalo pršať a zotmelo sa. No ja som chcel
počuť príbeh až do konca. Tak stará mama pokračovala.
Šikovného Kaprálika pozývali bohatí páni do svojich sídiel. Dokonca až do Viedne dorazil chýr o slávnom majstrovi z Papradna. Dokázal opraviť hodiny na viedenskom
kostole, ktoré sa dovtedy nepodarilo opraviť žiadnemu
hodinárovi.
Ľudia však od neho bočili, pretože bol čudne oblečený.
Nosil súkenné nohavice, konopnú košeľu, huňu, krpce
a na hlave mi nikdy nechýbal širák. Kvôli jeho vzhľadu ho
na kostolnú vežu nechceli pustiť, no keď im ukázal váučný
list od pražského majstra, tak mu hodiny dovolili opraviť.
Kaprálik vyšiel na vrch veže, kde celé hodiny, každú súčiastku, každé koliesko prezrel, očistil, nastavil a hodiny
sa pohli. Hodiny išli, ale ručičky na ciferníku stáli a neukazovali čas. Zvnútra veže sa k nim nedalo dostať, tak sa
musel dať Kaprálik priviazať o lano a chlapi ho vytiahli zo
zeme až hore k hodinám. Mal veľký strach, ale nevzdal sa
a ručičky na hodinách opravil.

Aj z Viedne sa Kaprálik vrátil do rodnej dediny, kde okrem toho, že opravoval hodiny, čítal aj veľa kníh. Kovorí
sa, že z toľkých vedomostí sa mu pomútil rozum a čoskoro chýrny majster umrel. Presne v čase, keď jeho srdce
dobilo, zastali aj hruškové hodiny na papradnianskej kostolnej veži. Nikto ich už odvtedy nevedel opraviť. Ľudia
i farár nechceli však mať také hodiny, ktoré nejdú, tak ich
predali do múzea.
A že sa vraj tajomné veci nedejú! Stará mama je presvedčená, že je niečo medzi nebom a zemou a že to „niečo“
pomáhalo aj slávnemu hodinárovi Kaprálikovi.
Do magického rozprávania starej mamy začali hodiny
v kuchyni odbíjať osem hodín večer, a to bol najvyšší čas
skončiť rozprávanie a ísť domov. Pri odchode mi starká
pošepkala, že má pre mňa ešte veľa príbehov, a preto sa
už teraz na ne teším.

Natália Deáková – Svetlonos (detail)
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Lenka
Galčíková

15 rokov,
ZŠ SNP,
Považská Bystrica

Pekár a Hanka
Kedysi dávno, na mieste, kde sa Považský hrad týčil nad
malebnou dedinkou, žil raz jeden pekár Martin. Bol to
pekný, urastený a múdry mládenec, ktorý zdedil malú
pekárničku po otcovi. Vlastnil ju sám už dva roky, hoci
si po svojom boku vedel do konca života predstaviť Hanku – dcéru miestneho krčmára. Aj Hankino srdce túžilo
po Martinovom, ale jej otec nie veľmi rád počúval o mladom pekárovi, tak sa spolu tajne stretávali pod zeleným
vŕškom, na ktorom pokojne stál kamenný hrad.
Jedného večera, keď dedinku nezalievalo svetlo mesiaca,
vrátil sa Martin domov a začal piecť na ďalšie ráno. Uprostred noci sa ozvalo klopanie na ťažké dubové dvere. Keď
Martin otvoril, uvidel tam hrbatého starca, ktorý pýtal trochu jedla. Bol to premenený čarodejník, o čom mladý pekár
nevedel, pozval ho dnu a pohostil ho teplým bochníkom
chleba. Starec sa nasýtil a povedal: “Ďakujem ti chlapče. Si
veľmi šikovný pekár a veľmi milosrdný, lebo si ma pohostil
uprostred noci. No, bohužiaľ, nemám pri sebe nič, čím by
som sa ti odplatil. Ale vedz, že ti to v pravú chvíľu vrátim.“
S týmito slovami čarodejník opustil Martinov dom. Mládenec sa počudoval nad slovami cudzieho starca na chvíľu
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sa zahľadel do tmy, a potom sa vrátil späť do roboty. Keď
sa prvé slnené lúče porozlievali pomedzi dedinské domčeky, prišiel k pekárovi Hankin otec po chlieb.
„Ako sa darí Hanke?“ spýtal sa opatrne Martin. Otec sa
naňho pyšne pozrel a odvetil: „Veľmi dobre. Včera si po
ňu prišiel sám hradný pán a odviedol si ju na hrad.“
Keď krčmár uvidel Martinov zmätený výraz, spokojne povedal: „Áno, ešte tri letá dozadu som mu ju prisľúbil za
ženu. A Hanka nechcela ísť, vraj ľúbi iného. Ale to je jedno. Zajtra je svadba a ona bude na hrade žiť s pánom.“
Krčmár, očividne veľmi spokojný s vydajom dcéry, zaplatil a odišiel. Zúfalý Martin celý deň dumal a dumal, ako by
mohol odviezť Hanku z hradu. Chcel to urobiť ešte pred
svadbou pokiaľ jeho milá nepatrí inému.
Nuž, keď si na dedinku ľahla tma, vybral sa Martin na hrad.
Dostal sa tam po prašnej hradskej, čo viedla až k bráne.
Keď k nej dorazil, na jeho prekvapenie, za pootvorenými dverami stráž tvrdo spala. Vošiel potichu dnu a hľadal
komnatu, v ktorej by mohla byť Hanka. V hrade bolo ticho
a pusto, sem tam boli o stenu opretí spiaci strážcovia. Spoza jedných pootvorených dverí prenikali na chodbu lúče
svetla. Martin sa rozhodol, že do nej potichu nazrie. Bola
tam veľká posteľ a na nej nariekala dievčina. Bola to Hanka.

Barbora
Kocmaníková
Mládenec bez váhania vstúpil a bežal za ňou. Jej smutná
tvár sa pri pohľade na pekára rýchlo zmenila na šťastnú.
„Martin! Ani som neveril, že prídeš. Utečme, rýchlo, pokiaľ je pán niekde na chodbách, lebo mu odrazu zaspala
všetka stráž a on je vraj nemôže zobudiť.“
Mládenec bez slova chytil Hanku za ruku a spolu bežali
preč z komnaty. Tu sa pred nimi zjavil hustý dym a vystúpil z neho čarodejník, podávajúci Martinovi meč.
„Tu máš, možno ho budeš potrebovať,“ povedal a tak
rýchlo, ako sa objavil, ak zmizol. Martin vzal meč a ďalej
s Hankou utekal. Pred vchodom ho zastavil hradný pán.
„Nie, neodvedieš si ju! Je moja!“ kričal stojaci pred otvorenou bránou. Martin sa oproti nemu rozbehol a vrazil mu
meč priamo do srdca. Hradný pán padol mŕtvy na zem
a vedľa neho sa opäť zjavila sivá mrákava, z ktorej vystúpil
čarodejník premenený na starca: „Takže, meč ti poslúžil.“
„Áno, ďakujem. Takáto odplata sa mi hodí omnoho viac
ako peniaze za chlieb, „ usmial sa Martin. „A nielen to. Čo
myslíš, kto uspal strážcov?“ Čarodejník sa šibalsky uškrnul, na čo mu Martin s Hankou poďakovali.
Tak a boli voľní títo dvaja zaľúbenci. Rozlúčili sa so starcom a ešte tej noci opustili dedinku. A hoci odvtedy o nich
nikto nepočul, verte, že žili šťastne až do smrti.

14 rokov,
ZŠ SNP,
Považská Bystrica

O statočnom Jakubovi
Kde bolo, tam bolo, na kraji malého mestečka sa pýšil
obrovský kopec, volal sa Manín. Pod ním vykúkal maličký
kopček Manínec. Tieto dva kopce bolo vidno už z ďaleka.
Na vrchole Manína bola studnička plná čistej pramenistej
vody, no nebola to hocijaká voda. Kto sa z tejto vody napil, splnilo sa mu jeho najväčšie prianie. No, o tejto studničke sa báli rozprávať. Ľudia tam nechodili, pretože mali
strach zo zlej čarodejnice, ktorá mala malú chatrč v lese.
Bola to veľmi zlá čarodejnica, nemala rada ľudí, zvieratká,
nemala rada nikoho, iba seba. Bolo niekoľko odvážlivcov,
ktorí chceli ísť až k studničke, no ako vošli do lesa, už ich
viac nikto nikdy nevidel.
O tejto studničke sa dopočul i kráľ René, ktorému patrilo
veľké panstvo, ba aj lesy v okolí Manína. Kráľ mal krásnu
dcéru, volala sa Katarína, po svojej nebohej matke.
Katka bola vo veku, kedy sa už princeznám patrí vydávať.
Otec jej vybral samých bohatých a nafúkaných princov.
No ona mala oči len pre jedného – dvorného koniara Jakuba. Bol to vysoký, urastený mládenec. Pretože Katka
mala veľmi rada kone, chodievala veľmi často do stajne
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a tajne sa tam stretávala s Jakubom. Keď sa Jakub dozvedel o tom, že kráľ zháňa Katke ženícha, veľmi osmutnel.
A nebol sám, Katka bola ako bez duše, stále plakala a nechcela vyjsť von zo svojej izby. Jakuba veľmi trápilo, aká
je Katka smutná, bol odhodlaný urobiť všetko len pre to,
aby boli spolu.
Rozhodol sa, že pôjde na Manín nabrať do studničky
čarovnú vodu. Rozlúčil sa s Katkou a vydal sa na cestu
so svojím hnedým koňom, jeho srsť mala farbu gaštana
a krásne sa leskla.
Cesta bola namáhavá. Keď prišiel do poslednej dediny,
zašiel do hostinca posilniť sa. Ľudia sa ho vypytovali, kam
ide a odhovárali ho od cesty. No Jakub sa nedal. Šiel cez
pole, lúku, až sa dostal do lesa, v ktorom bývala zlá čarodejnica. Tá sa hneď dozvedela od svojej vernej sovy, že
Jakub prekročil hranicu lesa. Čarodejnica zúrila a nadávala. Dala si ho priviesť do svojej chatrče a povedala mu,
že ku studničke ho pustí iba vtedy, ak jej prinesie jablká
z čarovného stromu. Jakub jej podmienku prijal.
Vydal sa teda na cestu. Prešiel cez hustý les, prebrodil sa
močiarom, až konečne prišiel k čarovnému stromu. Keď
chcel začať oberať jablká, rozfúkal sa silný vietor, začal
padať hustý sneh a chudák Jakub padal k zemi. Ostal ne-
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hybne ležať. Iba jeho kôň sa rozbehol do lesa. Jakub bol
k nemu vždy milý a dobre sa oňho staral, preto sa kôň
cítil zaviazaný. Keď sa počasie upokojilo, kôň sa vrátil aj
so zvieratkami z lesa. Jakub sedel na zemi a spamätával
sa z pádu. Malé veveričky vyliezli na strom a pooberali
jablká. Strom iba ticho stál, ani sa nepohol, nedokázal
ublížiť zvieratkám. Veveričky darovali jablká Jakubovi ten
sa im pekne poďakoval a cválal za zlou čarodejnicou. Čarodejnica si myslela, že sa Jakub už nevráti, no keď ho
uvidela stáť vo dverách s náručím plným jabĺk, od zlosti
sa premenila na malého červíka. Vtom priletela jej šikovná sova a červíka zjedla. Zrazu stará chatrč zmizla. Na
mieste, kde stála chatrč, vyrástla krásna jabloň.
Jakub už dlho neotáľal a cválal na svojom koníkovi až
k studničke. Napil sa čarovnej vody a jeho najväčšie prianie sa splnilo.
Keď sa vrátil do kráľovstva, čakala ho vysmiata princezná
Katka. Kráľ im dal požehnanie a oni žili na zámku šťastne,
až kým nepomreli.

Juraj
Hronček

14 rokov,
ZŠ Slovenských partizánov,
Považská Bystrica

Ježibaba a múdry Janko
Bolo to už dávno, čo vraj na Považskom hrade žila Ježibaba.
Bola veľmi škaredá. Na rukách mala dlhé pazúry, na nose
veľkú bradavicu a v ústach iba jediný zub. No proste hrôza.
Považský hrad sa nachádzal na kopci obklopenom
priezračnou riekou a horami. K hradu viedla iba jedna
cesta, takže Ježibaba vždy videla, kto sa k hradu blíži. Ľudia z okolia sa hradu zďaleka vyhýbali, obávali sa stretnutia s ňou. Ježibaba bola však veľmi lenivá. Všetky práce na
hrade robila za ňu čarovná palička. Uľahčila si tým, samozrejme, život, ale čoskoro jej začala chýbať spoločnosť.
A tak sa jedného dňa vybrala do dediny, že si nájde ženícha. V dedine sa práve konal jarmok.
„To bude pre mňa príležitosť, “ šúchala si ruky Ježibaba.
Premenila sa na krásnu dievčinu a pobrala sa na jarmok.
Jastrila po mládencoch svojimi sokolími očami, ale nikto
jej do oka nepadol. Napokon sa rozhodla, že ostane na večernú tancovačku. A rozhodla sa správne. Hneď pri prvom
tanci sa jej zapáčil múdry Janko. Použila naň svoje čary,
aby ho okúzlila. Pretancovali spolu celý večer. Keď sa zábava skončila, Ježibaba s Jankom odišla na hrad. Janko bol
očarený krásou dievčiny a ani si nevšimol, kedy zaspal.

Ráno ja Janko zobudil a zistil. Že je zatvorený v pivnici hradu. Začal rozmýšľať, ako sa tam dostal, ale nič si z večera
nepamätal. Vtom sa rozleteli dvere a dnu vošla škaredá
Ježibaba. Prehovorila na Janka milým hlasom a zrazu si
Janko spomenul na krásnu dievčinu z tancovačky. Hneď
pochopil, že to boli čary. Uvedomil si, že sa tak ľahko z hradu nedostane a že musí Ježibabu prekabátiť. Musí zistiť,
v čom ukrýva svoju moc. Začal jej rozprávať: „Ježibaba, ty
si taká pekná, nijaká dievčina sa ti krásou nevyrovná.“
Lichotivé slová sa Ježibabe zapáčili, preto mládenca pustila z pivnice. A Janko pokračoval: “Ježibaba, som veľmi
hladný. Navaríš mi niečo?“
Ježibaba schytila čarovný prútik a začala čarovať: „Abrakadabra, nech je na stole hostina!“
Janko hneď zistil, v čom spočívajú jej čary. Blížila sa noc,
kedy sa všetky ježibaby stretávali na neďalekom kopci pri
Považskej Bystrici – Cigánke – a strašili ľudí. Keď ježibaba
odletela na metle, Janko nelenil. Zobral z kúta čarovný
prútik, zlomil ho a hodil do ohňa. Vtom okamihu sa ježibaba premenila na prach.
Janko prišiel šťastný domov a vyrozprával svoj príbeh ľuďom. Doteraz sa hovorí, že na Považskom hrade straší. Či
je to pravda, či nie, presvedčte sa sami.
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Paulína
Knappová

13 rokov,
ZŠ Považská Teplá,
Považská Teplá

Dievčatko z kaštieľa
Renesančný kaštieľ v Bytči umiestnený v strede mesta
patrí k najvýznamnejším a architektonicky k najpôsobivejším feudálnym sídlam na Slovensku. Pre mňa je o to
dôležitejší, že sa tam narodila moja prastarká. Rozpoviem
vám, ako sme sa o mieste jej narodenia porozprávali.
„Ahoj, prastarká, ako sa máš?“ pozdraví Paulínka svoju
prastarú mamu.
„Dobre, moja babuľka, dobre,“ odpovie starká.
„Starká, porozprávaj mi, ako to bolo vtedy, keď si bola
mladá,“ prosí Paulínka.
„Ale, Paulínka, veď som ti už o tom toľkoráz hovorila, že
to musíš vedieť naspamäť.“
„To nevadí, ja to tak rada počúvam, prastarká, prosím,
hovor,“ nalieha Paulínka.
„No, dobre teda, porozprávam,“ súhlasí starká.
Paulínka však namieta: „Ale úplne všetko, dobre?“
A starká začína: „Pôvodne to bol menší hrad (obytná veža
s dvorcom) postavený v 13. storočí, patriaci nitrianskemu biskupstvu. Neskôr sa Bytčianskeho panstva, spolu
s hradom, zmocnil František Thurzo, ktorý vybudoval na
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mieste starého gotického hradu nový kaštieľ s viacerými
funkčnými stavbami. Stavbou renesančného kaštieľa poveril František Thurzo talianskeho majstra Kiliána z Milána. V otcovej činnosti pokračoval jeho syn Juraj, ktorý za
aktívnu účasť v boji proti Turkom získal popredné miesto
na cisárskom dvore. Ako uhorský patín dal vybudovať
tzv. Sobášny palác, priestrannú budovu s predhradím,
venovanú slávnostným rodinných príležitostiam, najmä
svadobným hostinám svojich šiestich dcér.
Do dejín kaštieľa sa v období renesancie zapísal aj ďalší
taliansky majster Pocabello, ktorý opravil kaštieľ a Sobášny palác po ničivom vpáde hajdúskych vojsk. Pri týchto
úpravách postavil aj arkádu v nádvorí budovy. Po vymretí
rodu Thurzovcov, ktorí zriadili v Bytči i knižnicu a klenotnicu so zbierkou vzácnych gobelínov, zmenili sa osudy
Bytčianskeho kaštieľa. Kaštieľ sa dostal do rúk Eszterházyovcov, ktorí vlastnili Bytču až do polovice 19.storočia.
Protireformačne naladení Eszterházyovci využívali kaštieľ skôr na hospodárske účely, jeho vzhľad obohatili len
cyklom postáv v arkáde. Fresky znázorňujú v nadživotnej
veľkosti uhorských panovníkov a známych vojvodcov
a hrdinov z antickej mytológie. Panstvo s majetkom odkúpila obchodnícka rodina Popperovcov.

„No, konečne sme pri tej najzaujímavejšej časti,“ hovorí
Paulínka. „Za chvíľu sa narodíš, prastarká.“
„Áno, ale ak ma budeš prerušovať, tak sa k tomu obdobiu
nedostaneme,“ usmeje sa prastarká.
Paulínka skloní hlavu : „Dobre, už som ticho ako myška,
len pokračuj.“
Starká pokračuje: „Takže, táto rodina uskutočnila nevhodné úpravy : vlastný kaštieľ prebudovala na byty, Sobášny palác na okresný súd. Kasicistickú budovu, ktorá
vznikla prestavbou renesančnej budovy, funkčne pričlenili k okresnému súdu a slúžila aj účelom obce. Dlhodobá
úprava, ktorej výsledkom je privrátenie vzhľadu areálu do
thurzovského obdobia je už zrealizovaná, aj Sobášny palác je už v pôvodnej podobe ako na začiatku 17.storočia.
Areál tvorí štvorkrídlový objekt kaštieľa s arkádovým nádvorím, ústrednou vstupnou vežou a s kruhovými vežami
na nárožiach. Sobášny palác sa vyznačuje bohatou sgraﬁtovou ornamentikou s ﬁgurálnymi a rastlinnými motívmi okolo okien a portálu. V súčasnej podobe je v objekte
kaštieľa umiestnený Štátny oblastný archív, v Sobášnom
paláci sú výstavné priestory a slúži i na kultúrnospoločenské akcie.“

„Starká, zabudla si na Jánošíka a Báthoryčku!“ pripomína
prastarkej Paulínka.
„Jéj, vidíš moja, už som stará, hlava mi už tak dobre neslúži,“ a pokračuje, „v kaštieli slúžil ako vojak strážneho
oddielu Juraj Jánošík. Ktorý sa tu zoznámil s uväzneným
kysuckým zbojníkom Tomášom Uhorčíkom. Ten ho po
prepustení z cisárskeho vojska nahovoril, aby sa dal
ku zbojníkom. Jánošík si potom vytvoril vlastnú družinu a stal sa legendárnym hrdinom, ktorý bohatým bral
a chudobným dával. Nakoniec ho chytili a v Liptovskom
Mikuláši odsúdili a popravili na šibenici.
„A ešte o Báthoryčke, starká…“ poprosila Paulínka.
Prastarká trpezlivo dodáva: „V Bytčianskom kaštieli sa
konal i súd nad pomocníkmi Alžbety Bathoryovej, panej
Čachtického hradu, známej svojimi sadistickými výčinmi.
Sudcovský zbor tohto zaujímavého trestného prípadu
odsúdil pomocníkov na trest smrti. Samotnú Alžbetu Bathoryovu nesúdili – nechali je vo väzení na Čachtickom
hrade až do jej smrti.“
Paulínka preruší starkú a hovorí: „ No a 7.3.1918 si sa
v kaštieli narodila ty. Ako to bolo vtedy, keď si bola malá?“
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Prastarká zaspomína: „Bola som dcérou hospodára,
ktorý sa staral o majetok rodiny Popperovcov. Často
som prichádzala do styku s pani barónkou a s pánom
barónom, boli to dobrí ľudia. Pán barón bol obchodník
a pani barónka dozerala na chod celého statku. Ale ako
deti sme museli poslúchať a správať sa tak, aby pani barónka mala pokoj, žiadne vykrikovanie ako terajšie deti.
V nedeľu alebo na nejaký sviatok pani barónka dovolila,
aby sa deti služobníctva hrali s jej deťmi. Stávalo sa, že si
nás zavolala k sebe alebo nás ona navštívila doma a obdarovávala nás sladkosťami ako napríklad „cekrkandel“
– to bolo ako dnešná lízanka. Z hier, ktoré sme sa ako
deti hrávali, si spomínam na naháňačku, skrývačku, hru
s kamienkami – neskôr guľkami, ktoré sme si robili sami
z hliny. Tiež sme hádzali krúžky z vŕbového prútia na paličky zapichnuté do zeme. Za najnáročnejšiu hru som považovala „gorodky“ – to boli také drevené klátiky, ktoré
sa rôzne rozostavili na zemi –niektoré k sebe, či ďalej od
seba a menšími tyčinkami, paličkami, či klátikmi sme do
nich triafali, aby sme ich zhodili. V lete sme si zahatali
rieku, kde sme sa učili plávať, ponárať, chytať pstruhov
a raky. Keď som mala 13 – 15 rokov, tak som v plávaní
reprezentovala Bytču. Radi sme chodili do hôr a na lúky,
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kde sme zbierali liečivé rastlinky. V predvianočnom období sme robili ozdoby na stromček. To nebolo ako teraz
Všetko sme robili ručne a veľmi nás to bavilo –strihali sme
tenký papier na salónky, orechy sme balili do farebných
staniolov ako guľky, no zo všetkého som najradšej piekla
vianočné oblátky, ktorých okraj sa musel obstrihnúť. Tieto som potom roznášala známym, príbuzným a nepohrdla ani pani barónka a pán barón. Keď som bola už staršia,
tak asi 16 – 17 ročná, naučila ma moja mama ručné práce. Háčkovala som záclony, obrusy, rada som vyšívala,
štrikovala svetre, šály. A vieš, že som bola tiež Sokolka
a zúčastnila som sa i na Sokolovskom zlete v Prahe?“
„Viem, starká, ukazovala si mi fotograﬁe, sú tam v zásuvke,“ pritakáva Paulínka.
„Prastarká, ty si mala krásny život a detstvo, škoda, že to
tak nie je dnes. Aj ja by som chcela poznať
barónovu rodinu, jeho deti. A čo sa s nimi stalo?“ pýta sa
zvedavá Paulínka.
„Neviem, moja,“ odpovedá starká, rozutekali sa do sveta
ako aj my, už som o nich nikdy nepočula. Veď vieš, potom
bola voja…“

Veronika
Budayová

14 rokov,
ZŠ SNP,
Považská Bystrica

Poklad víl
Nie je to ani ďaleko, ani blízko. Cesta do kopca, ktorú
zvládne aj postarší človek. Domáci toto miesto nazývajú
Veľká diera. Nachádza sa vo Veľkom Maníne, ktorý je široko-ďaleko známy svojou majestátnosťou a nádhernou
prírodou. Toto miesto je akoby stvorené na stretnutia víl
a tajomných bytostí. Šero, napadané lístie, zvláštne tvary
niektorých stromov len zvýrazňujú jeho tajomnosť.
Jedného dňa sa miestni drevorubači vybrali kálať drevo.
Bolo zavčasu ráno, všade ticho, pokoj, keď tu zrazu začuli
prenádherný spev. Nechali drevo drevom a pridali do kroku. Ako sa približovali k tajomnému miestu, spev zosilňoval. Dostali sa až pod Veľkú dieru a tam na čistinke uvideli
niečo nevídané. Krásne bytosti držiace sa za ruky tancovali
okolo obrovskej skaly a nádherne spievali. Tušili, že sú to
víly, hoci ich ešte nikdy nevideli. Nohami sa zeme ani nedotýkali. Boli také krehké a jemné, vyzerali ako hmla. Mali
hodvábne šaty a každá zo siedmich víl mala zlatý opasok
s kľúčikom. Ôsma mala zlaté nožnice.
Ako spievali, každá sa kľúčikom dotkla skaly a tá s nožnicami sa zrazu rozohnala a nožnice vtlačila do skaly. Drevorubači sa od strachu skryli do kríkov. Triasli sa ako osiky.

Víly sedemkrát skríkli: „Zdvihni sa!“ A skala sa s rachotom
zodvihla do vzduchu. Drevorubači len oči vyvaľovali. Tu
víly vhodili svoje poklady pod skalu do striebornej truhlice,
ktorá mala sedem zámkov. Každá vyriekla jedno zaklínadlo
a truhlica sa zatvorila. Víly truhlicu zamkli kľúčikmi a skala sa
pomaličky vracala na pôvodné miesto. Tu siedma víla riekla:
„Tento poklad môže získať len ľudská bytosť, ktorá je úprimná, pravdovravná, čestná, a to len počas svätojánskej noci.“
Zrazu padla hustá tma a po jej rozplynutí víly zmizli.
Drevorubači nečakali a utekali, čo im nohy stačili naspäť
do dediny, rovno do krčmy. Tu vyrozprávali všetkým, čo
sa stalo, čo videli a zažili. Keďže bolo akurát Jána, všetci smelí a alkoholom potúžení chlapi sa vybrali ku skale.
Vzali si sekery, lopaty, fakle a vrecia na poklad. Keď prišli
ku skale, všimli si, že spod nej vyžaruje žiara. Začali okolo
nej kopať, vsunuli pod ňu drevené koly a už-už sa zdalo,
že ju prevrátia, keď sa Ondrejovi šmyklo, udrel si poriadne hlavu a hlasno zaklial. Žiara okamžite zmizla, skala sa
ešte hlbšie ponorila do zeme a nádej na poklad zmizla.
Od tej doby sa našlo veľa odvážlivcov, čo chceli poklad
znovu nájsť, ale nikomu sa to zatiaľ nepodarilo. Zostala
len skala s nožnicami, ktorú časom lístie, polámané konáre a mach odsúvajú do zabudnutia. Alebo nie?
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Andrea
Mitašíková

14 rokov,
ZŠ Školská,
Považská Bystrica

Návšteva zo záhrobia
Vonku žalostne plakali biele oblaky. Pán Jozef si spokojne
sedel pri starom kozube v malom drevenom domčeku.
Vždy býval sám, osamotená bola i jeho chalúpka uprostred lesa, vôkol nebolo ani živej duše. Keď bol malý,
žil v tomto domčeku aj s rodičmi. Starali sa o hydinu
a o malú záhradku. Ľudia ich mali radi. Boli šťastní. No
časom všetci zostarli. Mama s otcom zomreli a Jozef ostal
opustený. Už nechoval zvieratká, nemal záhradku.
„Konečne sa vyjasnilo,“ zašomral si popod svoje dlhé biele fúzy, „Musím ísť do lesa po nejaké drevo. Ak to neurobím, tak asi zamrznem.“ Hneď, ako to dopovedal, zobral
si svoj starý kabát, ktorý bol samá záplata, a vybral sa
von. Keď kráčal po lesnej cestičke, zabárali sa mu nohy
do čerstvého blata. Snažil sa ísť rýchlo, no tá čierna kaša,
čo bola všade navôkol, sa ho svojimi rukami držala okolo
nôh, ako len vládala. Niekedy mal pocit, že sa jej podarilo
vyzuť mu topánky, že kráča ďalej bosý. A to všetko iba
preto, lebo v topánkach mal také diery, žeby nimi prepchal aj prst.
Na chvíľu zastal a započúval sa. Bolo ticho. Až príliš veľké
ticho. Trochu zneistil, no brodil sa ďalej. Zhlboka sa na-
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dýchol čerstvého vzduchu, pousmial sa a prezrel si okolitú prírodu, ako keby bol vo svojom dome uväznený celú
večnosť. Vtom uvidel čosi, čo ho úplne zarazilo. Najskôr
si myslel, že sa mu sníva, tak pokračoval ďalej. Čím bol
bližšie, tým viac si bol istý, že sa mu to nezdá. Keď bol
celkom blízko, prešiel mu mráz po chrbte. Ležala pred
ním zablatená truhla. Zrazu sa začalo veko truhly pomaly dvíhať… Ostal ako obarený. Najskôr sa z temna, ktoré
vládlo v truhle, vynorila zvráskavená ruka. Bola iba kosť
a koža. Potom uvidel aj siluetu osoby. Od strachu sa mu
podlomili nohy. Celý roztrasený všetko pozoroval s otvorenými ústami. V tej chvíli mu bolo jedno, že sedí v blate.
On iba neveriacky sledoval, čo sa deje. Keď sa veko úplne
otvorilo, milo sa naňho usmial starček a povedal: „Dobrý
deň, ešte prší?“ Jozef sa iba nechápavo vyvalenými očami
pozeral.
Starý muž mu všetko podrobne vysvetlil: „Pred dvoma
dňami mi nečakane zomrela žena. Síce už mala nejaké
tie roky navyše, ale bolá plná radosti zo života. Preto nás
všetkých tak zarazilo, že zo dňa na deň umrela. Šiel som
jej do mesta kúpiť truhlu. No keď som sa vracal, strhla
sa veľká búrka. Nikde navôkol som nevidel miesto, kde
by som sa mohol skryť. Keď sa do toho ešte pridal stu-

Ariela
Patrícia Hujová
dený vietor, ktorý mi šľahal priamo do tváre, tak som to
nevydržal. Jediné, čo mi ostalo, bolo ľahnúť si do truhly
a prečkať búrku.“ A celé to zakončil vetou: „Veru neviem,
kedy som stihol zaspať.“
Až do smrti ostali kamarátmi a ani jeden z nich už nikdy
nebol sám. Najkrajšie príbehy píše sám život. Nikomu nie
je súdené ostať bez priateľov. Pravda, niekedy musíme
osudu aj pomôcť.

Dominika Košútová – Mesačný prízrak (detail)

14 rokov,
ZŠ Rozkvet,
Považská Bystrica

Zvláštne dieťa
Moja babka mi cez letné prázdniny rozprávala príbeh, ktorý
jej vyrozprávala jej mama. Babkina mama a s ňou aj šesť –
osem starších žien po večeroch driapavali perie a pri tom si
rozprávali zážitky a strašidelné príbehy.
Ženy, počuli sce ten príbeh o zvlášnem decku? Stal sa Milade z doliny. Išla raz večer z roboty poza humná, okolo
potoka, kej zrazu počuje plač. Zlakala sa, bolo jedenásc
hodzín. „Do to len móže byt?“
Bokom na poli v sene plakalo bábo. Malé dzecko, kej sa
prizrela bliššje. „Dze mám mamku?“ skríkla nan Milada.
Prišla k nemu, zebrala ho na ruky. Myslela si, že ho volado
zabúdel alebo čo. Jednoducho ho tam nenehala. Jak ho
tak nese, zdalo sa jej, že je zrazu jakési čašké. Pozrela sa
nan a ba – čo nevidzí!? Dzecko jej rástlo v rukách. Miladu
jakoby smrc obljala. Tak sa bála! Dzecko rástlo, rástlo, až
ho už neuniesla. Puscila ho, decko sa postavelo a zmizlo.
Milada o tom duho nevyprávala. Myslela si, že by zme jej
nevereli. Až toj nedávno mi to povedala.
„Kej mi mama tento príbeh vyprávala, strašne som sa
bála chojic od susedvov večer cestičkú pri potoku domvov,“ dodala na záver babka.
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Vyhodnocení – Česká republika / literární část
Kouzelné bytosti – próza: 2. – 3. třída
1. místo
2. místo
3. místo

Jakub Dorňák – Bratříčci na hradě, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm
Anna Lajšnerová – Hradisko, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm
Daniel Magnusek – Radhošť, ZŠ Sedmikráska, Rožnov pod Radhoštěm

str. 4
str. 5
str. 5

Kouzelné bytosti – próza – 6. – 7. třída
1. místo
2. místo
3. místo

Ivo Mikuš – Pověst o zimním skřítkovi, ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm
Anna Pustějovská – Nesuď knihu podle obalu, ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm
Tereza Bojdová – Co dokážou živly, Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm

str. 6
str. 7
str. 8

Kouzelné bytosti – poezie – 6. – 7. třída
1. místo
2. místo
3. místo

Ondřej Halamíček – Tma, ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm
Katka Hoferková – Školní hádka, ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm
Natálie Jurčová; Veronika Sikorová – Bečvínek, ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm

str. 10
str. 11
str. 12

Staré příběhy a pověsti – poezie – 6. – 7. třída
1. místo
2. místo
3. místo

Alan Stavinoha – Proč je Radegast pod Radhoštěm a ne na rožnovském náměstí, ZŠ Pod Skalkou
Veronika Surá – Strašidelná cesta mého pradědečka, Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm
Tereza Chamillová – Černá hodinka, ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm

str. 13
str. 15
str. 16

Kouzelné bytosti – próza – 6. – 7. třída
1. místo
2. místo
3. místo
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Julie Polášková – Kouzelné bytosti, Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm
Viktorie Pokorná – Jak v Rožnově šotci vyhynuli, Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm
Pavel Majer – Smrti není radno věřit, ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm

str. 17
str. 18
str. 20

Staré příběhy a pověsti – próza – 8. – 9. třída
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo

Aneta Urbanová – O královně života, ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm
Alžběta Hlavicová – Stará lípa, ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm
Monika Filáková – Kouzelný dědeček, ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm
Lucie Slováková – Stařenka, Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm

str. 21
str. 24
str. 27
str. 29

Staré příběhy a pověsti – poezie – 8. – 9. třída
1. místo
2. místo

Karolína Porubská – Tajemná skála, ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm
Kristýna Kavanová – Loupežníci a Radegast, ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm

str. 30
str. 31

Paměť města – próza – 8. – 9. třída
1. místo
2. místo
3. místo

Anežka Karpjáková – Pověst o bílé medvědici, ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm
Alena Chumchalová – Pověst o stavění kostela ve Veselé, Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm
Kristýna Maňásková – O loupežnících na Hradisku, ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm

str. 32
str. 35
str. 45
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Vyhodnotenie – Slovenská republika / literárna časť
Čarovné bytosti – próza: 1. – 3. ročník
2. miesto

Petra Bušovská – Víla Slzička a zlý duch Čiernych hájov, ZŠ Školská, Považská Bystrica

str. 46

Pamäť mesta – próza: 1. – 3. ročník
3. miesto

Emília Tršková – Čo si hrad pamätá, ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica

str. 46

Staré príbehy a povesti – próza: 1. – 3. ročník
1. miesto
2. miesto

Emma Kulišková – Sen, ZŠ Stred, Považská Bystrica
Oliver Tamaši – Fazuľka v korýtku, ZŠ Stred, Považská Bystrica

str. 47
str. 47

Čarovné bytosti – próza: 4. – 5. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Zuzana Mahútová – Dobrý duch z Dúpnej, ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica
Martin Sovík – Povesť o lesných vílach, ZŠ SNP, Považská Bystrica
Katarína Marošiová – Víla z nebies, ZŠ Stred, Považská Bystrica

str. 49
str. 51
str. 50

Pamäť mesta – próza: 4. – 5. ročník
3. miesto

Michal Fusko – O tajomnej breze, ZŠ Stred, Považská Bystrica

str. 52

Staré príbehy a povesti – próza: 4. – 5. ročník
1. miesto
Júlia Strašíková – Tajomný polnočný koč, ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica
2. miesto
Zuzana Brigantová – Povesť o Považskom hrade, ZŠ SNP, Považská Bystrica
3. miesto
Adam Šmulík – Búrka, ZŠ Stred, Považská Bystrica
Mimoriadna cena: trieda IV. D – Detský turistický sprievodca Považskou Bystricou – ZŠ Slovenských partizánov
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str. 52
str. 54
str. 54

Čarovné bytosti – próza: 6. – 7. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Barbora Baránková – Čarovná čistinka, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica
Sabína Kvasnicová – O Malom Maníne, ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica
Monika Mizeríková – Múdra Manínka, ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica

str. 55
str. 56
str. 58

Pamäť mesta – próza: 6. – 7. ročník
2. miesto

Dávid Mikula – Zázračná voda zo studničky z Rozkvetu, ZŠ Slovenských partizánov, P. Bystrica

str. 59

Staré príbehy a povesti – próza: 6. – 7. ročník
1. miesto
Jozef Šešo – Richtárova pomsta, ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica
2. miesto
Martina Brigantová – Neústupčivý pohonič, ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica
3. miesto
Matej Michálek – O hodinárovi Kaprálikovi, ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica
Mimoriadna cena: Barbora Gazdíková, Katarína Fiantoková, Michaela Gaššová, Dominika Slámková – Kolektívna
práca ZŠ Skolská, Považská Bystrica

str. 60
str. 61
str. 62

Čarovné bytosti – próza: 8. – 9. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Lenka Galčíková – Pekár a Hanka, ZŠ SNP, Považská Bystrica
Barbora Kocmaníková – O statočnom Jakubovi, ZŠ SNP, Považská Bystrica
Juraj Hronček – Ježibaba a múdry Janko, ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica

str. 64
str. 65
str. 67

Pamäť mesta – próza: 8. – 9. ročník
3. miesto

Pavlína Knappová – Dievčatko z kaštieľa, ZŠ Považská Teplá, Považská Teplá

str. 68

Staré príbehy a povesti – próza: 8. – 9. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Veronika Budayová – Poklad víl, ZŠ SNP, Považská Bystrica
Andrea Mitašíková – Návšteva zo záhrobia, ZŠ Školská, Považská Bystrica
Ariela Patrícia Hujová – Zvláštne dieťa, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica

str. 71
str. 72
str. 73

77

Vyhodnotenie – Slovenská republika / výtvarná časť
Čarovné bytosti: 1. – 3. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Patrícia Halamová – Vodník s dušičkami, ZŠ Stred, Považská Bystrica
Patrik Šubik – Čarodejník, ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica
Michal Jakubík – Ohnivý muž, ZŠ Stred, Považská Bystrica

str. 37
str. 38
str. 37

Pamäť mesta: 1. – 3. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Patrícia Lehocká – Povesť o bystrickom cintoríne, ZŠ Stred, Považská Bystrica
Simona Bočíncová – Strašidelný hrad, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica
Juraj Bartovič – Drak na Považskom hrade, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica

str. 40
str. 39
str. 16

Staré príbehy a povesti: 1. – 3. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Natália Štefániková – Pán noci, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica
Emma Kulíšková – Zázračná voda, ZŠ Stred, Považská Bystrica
Alexandra Trníková – Voz na streche, ZŠ Stred, Považská Bystrica

obálka 3. str.
str. 40, 51
str. 37

Čarovné bytosti: 4. – 5. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Natália Deáková – Svetlonos, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica
Renáta Oravcová – Duch, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica
Petra Podoláková, Paulína Maslanová – Duchovia, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica

obálka 2. str., str. 63
str. 4
str. 44

Pamäť mesta: 4. – 5. ročník
1. miesto

Richard Smatana – Zámok hrôzy, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica

str. 48

Staré príbehy a povesti: 4. – 5. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto
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Lukáš Bako – Varovanie pri splne, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica
Martin Rezák – Rozprávanie potme, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica
Dominika Košútová – Mesačný prízrak, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica

titilní str., str. 42
obálka 2. str., str. 23
str. 43, 73

Čarovné bytosti: 6. – 7. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Dominika Mináriková, Lucia Kvaššayová – Na sabat, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica
Juraj Bondora – Svetlonos, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica
Mário Lukáč – Vodník, ZŠ Stred, Považská Bystrica

obálka 4. str.
str. 39
str. 38

Staré príbehy a povesti: 6. – 7. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Dominika Pagáčová – Lucia, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica
Magdaléna Oravíková – Divná samota, ZŠ Slovanská, Považská Bystrica
Milan Jakubík – Dobrý duch, ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica

obálka 4. str.
obálka 3. str., str. 36
str. 26, 53

Čarovné bytosti: 8. – 9. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Ivana Gašparíková – S čerty nejsou žerty, ZŠ Slovanská, Považská Bystrica
Ivana Sádecká – Záhadná noc, ZŠ Slovanská, Považská Bystrica
Natália Klimoszková – Sabat čarodejníc, ZŠ Slovanská, Považská Bystrica

str. 42
str. 10
str. 19

Pamäť mesta: 8. – 9. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Beáta Novosadová – O Podhradskom kaštieli, ZŠ Považská Teplá
Scarlett Palešová – Na Považskom hrade, ZŠ Považská Teplá
Gabriela Meššová – Duch Považského hradu, ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica

str. 41
obálka 3. str., str. 7
str. 45

Staré príbehy a povesti: 8. – 9. ročník
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Jozef Marek – Na hrade straší, ZŠ Slovanská, Považská Bystrica
Veronika Šestáková – Hodina duchov, ZŠ Slovanská, Považská Bystrica
Petronela Kardošová – Príšera z jazera, ZŠ Slov.partizánov, Považská Bystrica

str. 41
str. 44
str. 43
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Scarlett Palešová – Na Považskom hrade

Magdaléna Oravíková – Divná samota

Natália Štefániková – Pán noci

Dominika Mináriková, Lucia Kvaššayová – Na Sabat

Dominika Pagáčová – Lucia

