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TISKOVÁ ZPRÁVA
Nejlepší Čertovská pohádka je o fair-play

Už sedmý ročník soutěže Čertovské pohádky, kterou pro děti ze základních škol a 
adekvátních ročníků víceletých gymnázií pořádá městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky, se v úterý 20. června dočkal slavnostního vyhlášení výsledků. V ostravském 
multikině Cinestar se sešlo deset finalistů, třídní kolektivy, rodiče, ale také vedení 
městského obvodu, členové poroty a partneři soutěže.

Absolutním vítězem literární soutěže se stal Ondřej Svoboda z Frýdku-Místku se svou 
pohádkou „Čert Rychlé kopyto“. Pohádka vypráví o tom, jak hlavní hrdina vítězství - 
nevítězství pomohl v závodě menším kamarádům. Ondřej si příběhem získal nejen nejvíce
bodů poroty, ale také cenu pro vítěze, kterou je poukaz na týdenní pobyt s plnou penzí 
v Hotelu Odra v Ostravici pro celou rodinu. Druhé místo obsadil Maxmilián Kundrát ze 
Základní školy Horymírova v Ostravě-Zábřehu s pohádkou „Pekelná olympiáda“ a získal 
tak Apple iPhone. Třetí místo pak porota přidělila Marku Trechovi z Havířova za pohádku 
„Čerti a sport“. Marek si odnesl poukaz na nákup jízdního kola a roční permanentku do 
ZOO Ostrava.

„Každý ročník Čertovských pohádek je pro nás jiný a myslím si, že ten letošní je skutečně 
hodně povedený. Na radnici se nám celkem sešlo neuvěřitelných tisíc pět pohádek, a to 
jsme se nakonec shodli, že téma bylo poměrně těžké. Měli jsme také skvělé ceny od 
partnerů soutěže, takže si každý z deseti finalistů neodnesl jeden balíček, ale rovnou 
několik. Jsme moc rádi, že má soutěž takový úspěch a doufáme, že i příští rok budeme 
moct říct – bylo to super,“ řekl 1. místostarosta a hlavní organizátor soutěže Patrik Hujdus.

Jako každý rok, byla i letos pravidla stejná. Soutěžní pohádka mohla mít maximální rozsah
strany A4, její hlavní postava byla čert a musela se nějak vázat k tématu ročníku. 
Letošním tématem byli Čerti a sport.

A soutěžit měly děti opravdu o co. Kromě už zmíněných cen, tedy týdenního pobytu 
v Hotelu Odra v Ostravici, Apple iPhone od společnosti AWC MORAVA, s. r. o. nebo 
poukázky na nákup jízdního kola od společnosti MIKE BIKE Michala Stromšíka, na ně 
čekaly také další ceny. Například dva poukazy na pobyt s polopenzí v Hotelu Bauer v Bílé 
a také dva pobytové poukazy do Bečva Resort v Horní Bečvě. Reklamní agentura 
MARF s. r. o. věnovala celkem čtyři sluchátka SONY. Poukazy na slevu na dovolenou 
poskytla cestovní kancelář CHERRY TOUR s. r. o., která také vloží do každého CD 
s namluvenými pohádkami poukázku na slevu na další sezonu. Každý z deseti finalistů 
dostal ještě dárkový balíček od společnosti LIBREX Publishing s. r. o., Hitrádia Orion a 
Moravskoslezského Deníku.

Speciální novinářskou cenu Magazínu Patriot, tedy spinner a roční předplatné Magazínu 
Patriot, získala Eliška Hajná. Poukaz na nákup kancelářské židle od společnosti RAMA 
Moravia, s. r. o. pro školu, která zaslala nejvíce pohádek, si odnesla ředitelka 
ZŠ Horymírova z Ostravy-Zábřehu Mgr. Marie Lukovská. Děti z této 
školy soutěžily s více než sto pohádkami.
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„Každý rok jsem překvapená, kolik pohádek se nám sejde. Porota to má opravdu hodně 
těžké, aby vybrala tu skutečně nejlepší. Musím ale říct, že je to práce milá a zábavná, 
kterou děláme opravdu rádi. Už teď vymýšlíme téma pro příští ročník a těšíme se na to, 
jaké zajímavé a nové pohádkové příběhy děti vymyslí,“ uzavřela starostka městského 
obvodu Liana Janáčková.

Nejhezčí pohádky namluví zástupci vedení radnice a moderátoři Hitrádia Orion přes léto 
na CD, která budou na začátku školního roku rozdána prvňáčkům z vybraných škol 
v celém kraji.

Jména vítězných autorů:
1. místo: Ondřej Svoboda, Čert Rychlé kopyto, ZŠ J. Čapka, Frýdek-Místek
2. místo: Maxmilián Kundrát, Pekelná olympiáda, ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh
3. místo: Marek Trecha, Čerti a sport, ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark
4. místo: Barbora Koniuchová, Jak chtěl čert Bublifuk poznat zimu, ZŠ Matiční, Ostrava
5. místo: Daniel Lochman, O čertích sportech, ZŠ Klimkovice
6. místo: Markéta Životská, Pohádka o Aničce, ZŠ J. Valčíka, Ostrava-Poruba
7. místo: Eva Heliová, Čerti a sport, Biskupské gymnázium v Ostravě, Ostrava-Poruba
8. místo: Eliška Hajná, Čertovská siť Wi-Hoř, ZŠ Město Albrechtice
9. místo: Sára Lazarová, Čertík Bertík a fotbal, ZŠ Dětská, Ostrava-Poruba
10. místo: Emma Tobolová, Čertí olympiáda, ZŠ Fryčovice

Více informací o literární soutěži Čertovské pohádky je k dispozici na webu 
www.certovskepohadky.cz.
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