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TISKOVÁ ZPRÁVA
Sedmý ročník literární soutěže Čertovské pohádky má podtitul ČERTI A SPORT 

„Napište pohádku a vyhrajte týdenní dovolenou pro celou rodinu, nebo jinou z dalších báječných 
cen,“ říkají organizátoři literární soutěže Čertovské pohádky. 

Na začátku března vyhlásila rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky sedmý ročník 
soutěže Čertovské pohádky. Zúčastnit se jí můžou všechny děti z Moravskoslezského kraje, které 
navštěvují základní školu, případně adekvátní ročníky víceletých gymnázií. 

"Soutěž pořádáme už od roku 2011. Každý rok se nám schází více a více krásných pohádek, 
a výběr těch nejhezčích je stále obtížnější. Třeba v loňském roce jsme vybírali ze zhruba pěti set 
pohádkových příběhů. Jsme ale rádi, že je o soutěž mezi školami a dětmi zájem. V našem kraji je 
řada šikovných a nadějných mladých autorů, které je potřeba podporovat. Taky proto se snažíme, 
aby motivace byla velká, a díky partnerům soutěže a jejich lákavým cenám se nám to daří," řekl 
1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. 

V letošním ročníku soutěže na autora nejhezčí pohádky čeká týdenní pobyt v Hotelu ODRA v 
Ostravici pro celou rodinu, připraveny jsou ale i další ceny. Například tablet, rodinná permanentka 
do zoologické zahrady Ostrava, jízdní kolo, nebo vouchery na dovolenou v Chorvatsku od cestovní
kanceláře CHERRY TOUR s. r. o. a jiné. Třeba ředitel, nebo ředitalka školy, která se soutěže 
zúčastní nejaktivněji a jejíž žáci pošlou největší počet soutěžních pohádek, dostane kancelářskou 
židli v hodnotě sedm tisíc korun od společnosti RAMA Moravia, s. r. o. 

Soutěžní příspěvky je možné zasílat na adresu soutez@certovskepohadky.cz do 30 dubna 2017. 
Pohádka může mít maximálně jednu stranu A4 a v hlavní roli se musí objevit čert. Téma letošního 
ročníku zní: Čerti a sport.

„Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční v červnu letošního roku. Nejhezčí pohádky pak 
namluvíme společně s moderátory Hitrádia Orion na CD, která v září dostanou jako dárek prvňáčci
vybraných základních škol,“ doplnila starostka obvodu Liana Janáčková.

Více informací o soutěži k dispozici na webu www.certovskepohadky.cz. 
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