
TRAMPOLÍNY Adéla Hrabalová, 6. třída, ZŠ Sedmikráska
Moje nejoblíbenější místo jsou trampolíny. Trampolíny jsou skoro na konci 
Rožnova, směrem na Dolní Bečvu. Vedle trampolín je koupaliště a camp. 
Je tam tyrkysová dřevěná podlaha. Okolo jednotlivých trampolín je čer-
vené a modré pole. Když se nepovede doskočit správně na trampolínu, 
dopadnu na tohle. Vlastní je můj strejda. Já na nich skáču už do školky, 
ale stejně jsem si na nich zlomila levou ruku. To mi ale nevadí, protože tam 
chodím ráda, a pokud to jde, tak pořád. 

HOTEL HORAL Victor Miguel Jbaili, 6. třída, ZŠ Sedmikráska
Hotel Horal leží u koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm. Nemůžete ho pře-
hlédnout, je moc velký a vedle něho jsou trampolíny x-bung. Jednou jsem 
tam šel s taťkou a on si objednal těstoviny Carbonare a já nějaké maso, 
které mi vůbec nechutnalo. Tak mi taťka řekl, že si to se mnou vymění – od 
té doby mi nejvíc chutnají ty těstoviny. A teď vás provedu vnitřkem. Vejdete 
a uvidíte nádhernou fontánu. Vedle ní je dětský koutek, je tam klouzačka, 
stůl s hračkami a žíněnka. Tak, a teď jídelna. Jsou tam nádherné židle 
a stoly prostřené žlutými ubrusy. Venku jsou houpačky a prolézačky pro 
děti. Vaří tam moc dobře, všem to doporučuji, hlavně zkuste těstoviny Car-
bonare. Doporučení od Victora M. J.! 

GIBON PARK  Vlaďka Holubová, 6. třída, ZŠ Sedmikráska
Nachází se poblíž hotelu Eroplán, vedle koupaliště v Rožnově pod Radhoš-
těm.Ve vzduchu na stromech jsou umístěna různá lana a opracované kusy 

dřev, po kterých se můžeme přemísťovat, samozřejmě se zajištěním, aby-
chom nespadli z několikametrové výšky. Cílem našeho snažení je dostat se 
přes všechny překážky v korunách stromů až do konce. Samozřejmě můžeme 
kdekoliv dráhu opustit, pokud si netroufáme, nebo nemůžeme pokračovat 
dále. Hned při první návštěvě jsem si opičí dráhu velmi oblíbila. Kdyby vstup-
né nebylo tak drahé, chodila bych tam častěji.

GIBON PARK Vojtěch Malina, 6.třída, ZŠ Sedmikráska
Mezi jedno z mých oblíbených míst patří Gibon park, zábavní centrum pod 
širým nebem. Toto místo, pokud je pěkné počasí, rád a často navštěvuji. 
Nikdy tam není nuda, ale dobrá zábava pro děti i dospělé. Gibon park se 
nachází v přírodním prostředí lesoparku, v sousedství koupaliště a campu, 
v blízkosti světelné křižovatky u hotelu Eroplán. Nabízí mnoho atrakcí, jako 
třeba rotoball, minigolf, indiánskou vesničku s teepee a totemem, G-jump, 
překážkovou dráhu. Chodím sem s kamarády, ale také se sestrou a rodiči. 
Pro všechny se tady najde nějaká atrakce, a když nám dojdou síly, můžeme 
se občerstvit dobrou zmrzlinou, nebo si odpočinout u minigolfu. Já nejra-
ději zkouším svou fyzickou sílu a výdrž na visuté překážkové dráze, která je 
423 metrů dlouhá, má 162 překážek a nachází se ve výšce 2,5 – 6 metrů. 
Pokaždé si vzpomenu, že když jsem tu byl poprvé, nebylo to vůbec jednodu-
ché. Měl jsem strach z rozhoupaných překážek a výšky. Ted´ na to vzpomí-
nám s úsměvem, čím jsem starší a silnější, tím lépe to zvládám. Když zrovna 
sami nepřekonáváme překážky, je zajímavé pozorovat například své rodiče ze 
země, jak se perou s nástrahami v korunách stromů. Nejlepší pozvánkou do 
Gibon parku je přijít, vyzkoušet si a otestovat svou fyzickou kondici, zdatnost, 
zručnost, a stejně tak i odvahu a odolnost.

KINO PANORAMA Kamila Chumchalová, 6. třída, ZŠ Sedmikráska
Mezi mé nejoblíbenější budovy patří kino. Kino se nachází naproti textilnímu 
podniku Loana. Zvenku sice vypadá zastarale, ale uvnitř je zachovalé a útul-
né. Okolo kina chodím každý den do školy a sleduji program filmů. Když mě 
nějaký film zaujme, ihned zvednu telefon a zavolám mojí kamarádce Lence 
nebo Valince, jestli by se mnou nechtěly jít do kina. Při vstupu do kina uvi-
díme dvě pokladny, kde si koupím lístek. Po zakoupení vejdeme do druhé 
místnosti. Po pravé straně je šatna, kam si můžeme odložit kabáty a deštníky. 
A hned naproti je bufet. V bufetu se prodávají samé dobroty, od čisté vody až 
po pendreky, brambůrky a lízátka. Když už mám nakoupeny sladkosti, můžu jít 
do sálu. Před vstupem do sálu stojí paní a kontroluje lístky. V sále se pohodlně 
usadím a s nadšením sleduji na velikém plátně film. V poslední době jsem 
zhlédla film Asterix a Obelix – olympijské hry. Moc se mi líbil. Naše škola v ki-
ně pořádá také slavnosti. Pro radost malým dětem jsou zajišťována divadelní 

představení v podobě pohádek a výchovných koncertů. Návštěvu kina vám 
doporučuji, protože se tam scházejí lidé a kamarádi, kteří zde mohou zažít 
pěkný kulturní zážitek. Říká se, že v blízké době se bude kino přestavovat. 
Už se těším na to, jak bude nové kino vypadat.

KNIHOVNA Veronika Surá, 3.třída, ZŠ 5.května
V Rožnově pod Radhoštěm ráda chodím do městské knihovny. Knihovna se 
nachází na Bezručově ulici. Je to starobylá bledě růžová budova. Knihov-
na má dětské oddělení, dospělé oddělení a čítárnu. Knihy i časopisy jsou 
tam přehledně seřazeny. Ráda se do knihovny vracím, protože je tam vel-
mi hezké, útulné, klidné prostředí a příjemní pracovníci (ředitel, knihovni-
ce). V knihovně jsou i počítače, které slouží pro vyhledávání knih. Za menší 
poplatek je můžeme využít k brouzdání po internetu. Se zájmem navštěvuji 
kroužek Louskáček. Mou pozornost upoutala samotná historická budova 
i vnitřní řešení jednotlivých oddělení, včetně celkového členění knih. Chtěla 
bych, aby tímto mým popisem knihovna přitáhla pozornost mých kamarádů 
i ostatních dětí. Přijďte, určitě se vám v ní zalíbí!

KNIHOVNA Hynek Telčer, 6. třída, ZŠ Sedmikráska
Leží u prostředního mostu v Bezručově ulici. Je to veliká budova se sto-
čenými nájezdními plošinami pro vozíčkáře, mezi nimiž je schodiště. Uvnitř 
v přízemí jsou knihy a časopisy pro děti a dospělé. Taky si zde můžete půjčit 
cédéčko s muzikou či mrknout se na internet. V prvním poschodí je čítárna. 
Do druhého poschodí vedou točité schody. Konají se tam různé kulturní 
akce. Kdyby byl někdo už unavený ze čtení, může si jít zaskákat po balva-
nech ve tvaru obryně, nebo zajezdit si na klouzačce za knihovnou. Knihovnu 
mám rád, protože když nemám nějakou knížku, můžu si ji tu půjčit.

KNIHOVNA Katka Vocásková, 6.třída, ZŠ Pod Skalkou
Mým nejoblíbenějším místem v malebném městečku Rožnov pod Radhoš-
těm je Městská knihovna. Nachází se poblíž polikliniky. Je růžově vymalo-
vána. Má mnoho oken a velké otevírací dveře. Je tu mnoho knih. Jsou tam 
hezké, ochotné paní knihovnice, které Vám rády se vším pomohou. Dvě mě 
učí jeden knihovnický kroužek. Jmenuje se Louskáček, do kterého mám 
tento úkol. Jsou to paní Jana a paní Jarka. Jsou moc hodné. Na knihovnu 
mám spoustu vzpomínek. Ráda si zde čtu a povídám si s kamarádkami. Jak 
jsem poprvé přišla do knihovny, měla jsem tři roky, tak mě nějak neupoutala, 
protože jsem byla malá a neměla z toho rozum, ale teď, když už ho mám, 
tak je to nádhera. Zkoumat v knížkách mě zde moc baví. Užijeme si tu moc 
zábavy. Nejsem nějak chytrá, a ještě nevím spoustu věcí, ale určitě vím, 
že knihovna je plná spousty knížek, ve kterých můžete objevovat, zkoumat 
a doplnit si nedostatky.

KNIHOVNA Klára Bětíková, 5.třída, ZŠ Koryčanské paseky
Městská knihovna se mi líbí, protože si tam mohu půjčit knížky, časopisy, 
kompaktní disky a také si tam mohu psát s kamarády přes internet. Můžeme 
tam být jak dlouho chceme. V knihovně jsou taky hodné paní knihovnice, 
které nám vždy pomůžou najít to, co chceme. V knihovně je taky místnost 
čtenářů, to znamená, že si půjčíme nějakou knížku a můžeme si jí přečíst 
v knihovně. Líbí se mi, že tam můžu chodit i s kamarády. TAKY JE TAM 
SKVĚLÝ KLUB LOUSKÁČEK.

MÉ OBLÍBENÉ MÍSTEČKO Aňa Šestáková, 6.třída, ZŠ Sedmikráska
Jdu promoklou cestou. Stále prší a já nemám deštník. Jdu do ZUŠky a mám 
tak asi ještě hodinu čekat, a to se mi věru nechce. Jdu kolem různých 
budov, ve kterých sedí lidé. Suší. Sedí si někde v restauraci a já kráčím pro-
moklá krajinou Rožnova a v tom… Spása! Před očima se rýsuje překrásná 
budova, která mi s radostí poskytne svou laskavou náruč. Knihovna! Teď se 
mi možná smějete, s jakou láskyplností popisuji pro někoho zcela nezábav-
nou a nezajímavou budovu, leckdy i škaredou, ale to neznáte tu naši. Ano, 
pro některé jsou knihy a knížky nezáživné, tak se totiž poznají lidé, kteří se 
neumějí do knížky začíst a čtou jedině z donucení (většinou učitelů), potom 
se knížky stanou formalitou a jakousi povinností, kterou nikdo rád neplní. 
Knihovna je právě od toho, aby se ti, kteří stojí o to naučit se „číst“, si to 
mohli alespoň vyzkoušet. Největší smůla je to, že ten, kdo to neumí, se to 
nechce naučit a provolává do světa, jak jsou knihy hrozné a nemožné. Asi 
nečetl tu správnou. Já čtu už odmalička (tedy od té doby, co jsem se naučila 
číst) a hodně mě to baví. Nejraději si v knihovně půjčuji knihy, které neznám 
ani od pohledu, ani z vyprávění, je to pro mě, jako bych objevovala neznámý 

kontinent. Mám kamarádku, která se zamilovala do mayovek, ale já zastá-
vám názor, že je sice dobré číst svůj oblíbený žánr, ale není na škodu zkusit 
něco nového. Naše knihovna není jen o knihách, ale také vyhlašuje soutěže, 
pořádá čtení „na kamenech“... Knihovna je nejlepší místo pro lidi, kteří chtějí 
být dnes chytřejší než včera.

HÁDANKA Veronika Surá, 3.třída, ZŠ 5. května
Poblíž řeky Bečvy stojí žlutá budova, je sluníčková a vypadá jako právě posta-
vená. Když budovou procházím po schodech, slyším hrát krásnou hudbu. 
Myslíte, že je to kostel? Není. To vše dělají děti a děti tam všude potkáte. Je 
to škola? Je a není. Já tam chodím zpívat, malovat a hrát na klavír, a také tam 
moc ráda chodím. Ano, uhodli jste, je to naše úžasná základní umělecká 
škola.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Štěpánka Polášková,6.třída, ZŠ Sedmikráska
Základní umělecká škola je moje oblíbená budova. Nachází se blízko parku 
a města. Je to veliká budova s nápisem ZUŠ. Má čtyři poschodí a v každém 
je mnoho dveří. Je mi velmi blízká, protože tam chodím skoro každý den. 
Ráda tam chodím do baletu a výtvarky. Na základní uměleckou školu vzpo-
mínám, protože jsem se tam hodně naučila a potom s tím můžu vystupovat 
při různých výchovných koncertech. Do školy se ráda vracím, protože mě 
to tam baví. Upoutala mě tím, že je tam hodně kroužků, do kterých můžu 
chodit. Je to prostě budova, kde se každý může něco naučit, ale i poznat 
nové kamarády.

Město Rožnov pod Radhoštěm v regionálních 
knihách pohádek a pověstí (k vypůjčení v Městské 
knihovně v Rožnově pod Radhoštěm)

Kilianová, E. Chlapci v zelené hoře: lidové pověsti 
z Valašska. 2. vyd. Brno: Blok, 2002. 140 s. 
(Hradisko: Opuštěná vesnice, str. 12)

Kulda, B.M. Moravské národní pohádky a pověsti 
z okolí rožnovského. 1. vyd. Brumovice: Carpe 
diem, 2006. 135 s. (rožnovský kostel Všech 
svatých: S mrtvými není žádný žert, str. 47)

Kulišťák, M. O stodolovém mistru. 1. vyd. Ostrava: 
Profil, 1984. 140 s. (Hradisko: O pokladu v 
Hradisku, str. 26; Horní most na řece Bečvě: O 
bastrmanovi od Horního mostu, str. 47; Bučiska: 
Bastrman ve mlýně, str. 54)

O kouzlu lidského dobra: pohádky a pověsti z 
Rožnovska. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: 
Město Rožnov pod Radhoštěm, 2006. 83 s. 
Rožnovské malé tisky, sv. 1. (Založení města 
Rožnova: O spanilé Růžičce, str. 30; Hradisko: 
Zkamenělá panna, str. 34)

Pohádky a pověsti z okolí Rožnovského Beneše 
Methoda Kuldy. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: 
Město Rožnov pod Radhoštěm, 2003. 63 s. 
Rožnovské malé tisky, sv. 1. (Rožnov: Mor v 
Rožnově, str. 41; Dolní Paseky: Indich (modřich) 
na Radhošti, str. 44)

Polášková, J. Moravskoslezské pověsti: volné 
pokračování knihy „Pověsti a legendy Moravy 
a Slezska“. Český Těšín: Agave, 2000. 326 s. 
(Hradisko: Zámčisko, str. 28)

Polášková, J. Z úst do úst: Pověsti z památného 
Radhoště a jeho okolí. 1. vyd. Dobrá: Beatris, 
2007. 40 s. (Hradisko: Loupežnický poklad na 
starém hradě, str. 35)

– 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 –

Vydala: Městská knihovna Rožnov pod 
Radhoštěm, příspěvková organizace, 
Bezručova 519, 756 61 Rožnov p.R., 
tel.: 571 654 747, e-mail: knihovna@knir.cz, 
www.knir.cz

Grafická úprava: Jakub Sobotka

Náklad: 300 ks
Vydání první, 2008

pamet_deti_12x21.indd   1pamet_deti_12x21.indd   1 9.6.2008   0:15:379.6.2008   0:15:37



MRAVENČÍ CUKRÁRNA Klára Bětíková, 5.třída, ZŠ Koryčanské Paseky
Jednou v létě jdu po náměstí, a co nevidím. Od parku vede cestička, po kte-
ré lezou sem a tam mravenci. Ne jeden, ale spousta. Kam asi jdou? Šla jsem 
za nimi a vidím, že mají namířeno přes cestu do dveří malého obchůdku. 
Nenápadně jsem koukla dovnitř. Mravenci putovali dál podél zdi až k přístro-
ji, který tiše vrčel. Nikdo si uvnitř nevšiml, že mravenci ochutnávají zmrzlinu. 
Byla to totiž cukrárna. Mravenci jistě poznali, kde se dělá nejlepší zmrzlina. 
Koupila jsem si ji a zjistila jsem, že je opravdu dobrá. Od té doby je tahle 
cukrárna moje oblíbená.

PARK Anežka Tkáčová, 6.třída, ZŠ Sedmikráska
Ráda chodím do parku. Táhne se středem města Rožnova, podél řeky Beč-
vy, od základní školy Videčská až ke křižovatce u hotelu Eroplán. Na jaře zde 
můžete poslouchat ptačí zpěv, v létě se ochladit vodou z Bečvy, na podzim 
si nasbírat krásné listy všech možných tvarů i barev a v zimě pozorovat, jak 
se na park snáší velká bílá peřina. Když vás začnou bolet nohy, není nic 
jednoduššího, než se posadit na nejbližší lavičku. Já se ale nejraději jen 
tak procházím a pozoruji život kolem sebe. Na stromech vesele skotačící 
veverky, kachny (na jaře i jejich mláďata) plovoucí na hladině Bečvy, ostatní 
ptáky hledající něco k snědku, a někdy i děti ze ZUŠ vytvářející svá výtvarná 
díla. Park je vlastně takový kus přírody v hlučném městě, kde si člověk může 
odpočinout od shonu běžného dne.

PARK Veronika Kubincová, 3.třída., ZŠ 5. května
Park vypadá tak, že jsou tam lavičky, stromy, cyklistické stezky a jezírko 
s kačenkami a s rybkami. V parku se mi líbí, protože je tam klid, a protože 
tam jezdíme s taťkou a mamkou na kole.

KLIDNÉ MÍSTO U ŘEKY BEČVY Aneta Románková, 3.třída., ZŠ 5. května
Toto překrásné místo je pro mě kouzelné. Ptáčci tam jemňoučce zpívají 
a Bečva do toho krásně šumí. Když vítr slaboučce fouká, tak lístky poletují 
mezi mraky. Toto místo se nachází naproti škole Videčská.

MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO Krista Krotkovská, 6.třída., ZŠ Sedmikráska
 Moje oblíbené místo se nachází na Jižním městě, u řeky Bečvy. Ráda tam 
chodím, protože tam mám úžasné vzpomínky s kámoškama a také s kámo-
šema. Mou pozornost řeka upoutala tím, že je to v přírodě, že slyšíte vodu, 
která šumí a teče dolů a dolů, nad vámi létají hejna ptáků, kteří přistávají na 
vodě, aby se mohli napít. O tomto místě bych napsala, že je skvělé. Můžete 
se jít také vykoupat, nebo si můžete jít zarybařit (jestli ale chytnete nějakou 
rybu...).

HRADISKO Jana Bařinková, 6.třída, ZŠ Sedmikráska
Kopec Hradisko je místo, které mám hrozně ráda, protože všude kolem je 
krásná, a ne moc porušená příroda. Jsou tam nádherné a staré stromy, kte-
ré toho mnoho zažily. Na Hradisko chodím s kamarády, s bráchou nebo se 
psem. Ráda se dívám jenom tak na Rožnov nebo do nebe a představuji si, 

jak to tam muselo vypadat za starých dob, kdy se na hradě procházel hrabě 
Žerotín. Na podzim se někdy procházím a sbírám listy na výzdobu domu. 
Z Hradiska je vidět do širokého okolí na Rožnov, na Radhošť a do různých 
koutů. Doporučovala bych vám všem si na kopec Hradisko zajít, protože je 
to tam okouzlující.

BAZÉN Katka Vocásková, 6.třída, ZŠ Pod Skalkou
Toto místo se nachází u Koryčanek. Je to krásný bazén. Je v něm chlorova-
ná voda, jsou zde sauny (dámské i pánské). Ale nejvíce mě upoutal velký, 
modrý tobogán, který stojí v pravé části bazénu. Můžeme se na něm pro-
jíždět i ve dvojicích. Jede neuvěřitelnou rychlostí. Kromě suprového tobogá-
nu je zde i vířivka, dětský bazén, plavecká dráha a skokanské stupínky. Já 
k bazénu mám mnoho vzpomínek a mohu vám je všechny říct, ale na papír 
se nevejdou. Bazén je superní.

LES BAČÁK Ondřej Susedík, 6. tř., ZŠ Sedmikráska
Když je hezky, jdu se podívat, co udělala nového příroda. Je tam moc stro-
mů a keřů. Někdy uvidím srnku nebo zajíce. Je tam potok, přes který skáču. 
Vždycky si vezmu klacek a jdu si hrát na vojáky. Je tam zábava, v lese. A také 
tam někdy najdu houby. A taky si tam stavím z hlíny, z mechu a z klacků 
domečky pro zvířata. Moc mě to baví. A taky si vezmu lupu a sleduju brouky, 
jak lezou po stromech.

Vydáno v roce 2008 v rámci projektu Město v mé paměti a programu Senioři vítáni, 
který je finančně podpořen Nadací OSF Praha a nadací České spořitelny.
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Sborníky dětských literárních prací inspirované rož-
novskými místy a pověstmi (k vypůjčení v Městské 
knihovně v Rožnově pod Radhoštěm)

O poklad strýca Juráša: nové valašské báje a 
pověsti z Rožnovska. Rožnov pod Radhoštěm: 
Městská knihovna, 2001.

Valašské pohádky a vyprávěnky, aneb, Poklad 
strýca Juráša: almanach dětských literárních 
prací okresu Vsetín. Vsetín: Masarykova veřejná 
knihovna, 2002.

O poklad strýca Juráša III: výběr z valašských 
pohádek a vyprávěnek dětí z Rožnovska a Šremu. 
Rožnov pod Radhoštěm: Městská knihovna, 
2003. 

O poklad strýca Juráša IV: výber z rozprávok a 
rozprávania detí Kysúc 2004. 1. vyd. Rožnov pod 
Radhoštěm: Městská knihovna, 2004. 18 s.

O poklad strýca Juráša V: výběr z valašských 
pohádek a vyprávěnek dětí z Rožnovska 2005: 
valašský místopis. 1. vyd. Rožnov pod Radhoš-
těm: Městská knihovna, 2005. 20 s.

Kde končí svět, aneb, O poklad strýca Juráša: 
almanach dětských literárních prací okresu 
Vsetín: rok 2006. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: 
Městská knihovna, 2006. 47 s.

Kurník šopa, co se děje za humny: almanach 
dětských literárních prací z Valašska a Kysúc: rok 
2006. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Městská 
knihovna, 2006. 31 s.

Cesty a cestičky bez bariér, aneb, O poklad 
strýca Juráša: almanach dětských literárních 
prací: rok 2007. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: 
Městská knihovna, 2007. 29 s.

Město v mých očích, aneb, O poklad strýca 
Juráša: almanach dětských literárních prací: rok 
2008,1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Městská 
knihovna, 2008. 27 s.
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