Pohádky a pověsti z Rožnova p. R
a jeho okolí
aneb „Co sa Valachom stalo aj nestalo“

Soutěž začíná: 1. 3.2017 a končí: 31. 3.2017.
Vyhodnocení bude ve čtvrtek 6. dubna 2017 v 15:00 hodin.

Vznik naší hory (hledáte její jméno) spadá do 16. století, kdy salašníci začínají
vypalovat a vysekávat lesní porosty a zakládají nové pastviště. Nejstarší pověst
je asi skutečný příběh. Můžeme jej datovat do 15. století, kdy byl hrad Šostýn
(hrad Šostýn se nachází na nevysokém zalesněném kopci 1,5 kilometru
jihovýchodně od středu města Kopřivnice v blízkosti městského koupaliště
a jeho zříceniny jsou volně přístupné po žluté turistické značce vedoucí
z vlakového a autobusového nádraží) opuštěn.
Na hradě Šostýně nad Kopřivnicí žil starý rytíř, který se po smrti manželky
staral o jediného nedospělého syna. Nejvíce času trávil malý synek s chůvou, jež
se mu snažila nahradit mateřskou péči a lásku.
Na jedné vycházce se stará chůva posadila do stínu košaté lípy a sledovala
rytířského synka, jak se na rozkvetlé louce honí za motýly. Únava přemohla její
víčka a chůva usnula.
Ten den se tam potulovali loupežníci. Když uviděli syna rytíře, ukradli ho,
odvlekli daleko do hor a vychovali po loupežnicku.
Chlapec vyrostl ve statného junáka. Svou chytrostí, lstivostí a nebojácností
převyšoval všechny loupežníky. Proto ho udělali svým velitelem a navedli ho,
aby s nimi vydrancoval hrad.
Tak se i stalo. Rytířův syn, jmenoval se Kašpar, vpadl do hradu a zastihl starého

rytíře v klenuté síni. Kašpar jej ťal mečem. Pak ovšem poznal svého otce. Také
otec poznal svého syna, který už klečel u jeho nohou a prosil o odpuštění.
Starý rytíř následkem zranění zemřel. Kašpar utekl od loupežníků, v horách na
jednom kopci si vystavěl jednoduchý příbytek a žil tam až do konce života sám.

Další pověst vypravuje, že zde přebýval v osamění jeden člověk – měl to být
dokonce syn francouzského krále, který se provinil vraždou. Zde se kál ze svých
hříchů.
Už víte, jaké je jméno našeho tajemného kopce????????????????????

Jméno kopce je: .......................................................................................

Jméno soutěžícího: ……………………………………………………………………
Škola, třída, věk: ………………………………………………………………………
Bydliště: …………………………………………………………………………………….

