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TISKOVÁ ZPRÁVA

Druhý ročník soutěže Čertovské pohádky vzbudil velký ohlas  
24. 7. 2012/ Do druhého ročníku literární soutěže Čertovské pohádky, který pro děti ze základních 
škol uspořádal městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se přihlásilo více než 150 autorů z celé 
Ostravy.  Zpracovat  obtížně  uchopitelné  téma  Čerti  a  mimozemšťané  nebylo  vůbec  jednoduché. 
Úroveň pohádek ale byla velmi vysoká, a proto to měla mimořádně těžké i odborná porota, v níž 
zasedli  mimo  jiné  také  starostka  Liana  Janáčková  a  náměstek  primátora  města  Ostravy  Martin 
Štěpánek. Ve velké konkurenci nakonec zvítězila Anička Motyčková s pohádkou Bonifác, Martin a 
Vanesa. 

Vznikla řada nádherných pohádkových příběhů. „Mezi dětmi se opět našli nadějní spisovatelé, kteří využili  
příležitosti a nebáli se netradiční téma letošního ročníku zpracovat,“ řekl radní Patrik Hujdus. „Spojit do jedné 
pohádky čerta a ufona určitě nebylo jednoduché a chtělo to velkou dávku fantazie. O to více jsme rádi, že se 
nám pohádek sešlo tak velké množství, děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, a gratulujeme vítězům,“  
dodal radní. Starostku Lianu Janáčkovou velmi potěšilo, že se soutěž stala celoměstskou akcí a vzbudila 
takový  zájem.  Komise  hodnotitelů  posuzovala  více  než  150  pohádek,  z nichž  se  do  nejužšího  výběru 
probojovalo deset příběhů. Hlavní porota se musela shodnout na trojici nejzajímavějších pohádek. „Pěkně 
jsme se u toho zapotili,“ přiznal náměstek primátora města Ostravy Martin Štěpánek a doplnil: „Sám jsem byl 
velmi překvapen celkovým počtem pohádek. Je to úžasný nápad a jsem rád, že Čertovské pohádky získaly 
tradici. Už se těším na příští ročník.“ V konečném pořadí obsadila první místo Anička Motyčková s pohádkou 
Bonifác,  Martin  a  Vanesa,  druhý  byl  Jakub  Chromečka  s pohádkou  Záchrana  a  jako  třetí  se  umístila 
Veronika Radová s pohádkou O líné Karolínce.  

Čertovské pohádky v letošním roce přišly s novinkou – výtvarnou soutěží,  do které se mohly zapojit děti  
mateřských škol  výhradně pořádajícího městského obvodu. Jejich úkol  byl  velmi jednoduchý:  namalovat 
obrázek na téma Čert a mimozemšťan. Ředitelka Mateřské školy Matrosovova Jitka Štachová přiblížila, jak 
obrázky  vznikly: „Výkresy  malovaly  děti  v průběhu  celého  dne  a  pak  jsme  vybraly  ty  nejpovedenější. 
S pohádkovými  bytostmi  se  děti  setkávají  v průběhu  roku  v rámci  tematických  vzdělávacích  programů. 
Máme také téma Seznámení s vesmírem, kdy si povídáme i o tom, že se mohou vyskytovat mimozemské 
civilizace.“ Nejšikovnější malíři se sešli na sklonku školního roku v restauraci s příhodným názvem Čertovka. 
"Děti byly senzační. Společně jsme si pochutnali na sladkém pohoštění, které připravila majitelka restaurace, 
popovídali jsme si o pohádkách, o tom, co budou dělat přes prázdniny, a kdo chtěl, mohl si nechat na obličej  
namalovat čertíka nebo jiný obrázek od promotérů Hitrádia Orion. Tahle práce mě opravdu baví, když se  
vymyslí něco pro lidi, z čeho mají radost. Většinou ty nejjednodušší nápady moc nestojí a jsou nejlepší. Stačí  
jen trochu chtít," přiblížil atmosféru radní Patrik Hujdus, který je autorem celého projektu. 

Ocenění výtvarníci: 
1. místo: Maxim Kudela, Křesťanská MŠ 
2. místo: Adélka Vilcserová, Křesťanská MŠ
3. místo: Natálka Kuběnová, MŠ Matrosovova
4. místo: Karolína Russová, MŠ Matrosovova
5. místo: Mikuláš Jiříkovský, MŠ Matrosovova

Více informací v etn  výsledk  a fotografií  najdete na webové adrese  č ě ů www.certovskepohadky.cz,  kde si 
m žete poslechnout také ertovskou hymnu, kterou spontánn  vymysleli a spole n  nazpívali moderáto i aů č ě č ě ř  
redakto i  rádia  Orion,  a  která  m la  premiéru  práv  u  p íležitosti  slavnostního  vyhlášení  výsledk .ř ě ě ř ů  
Pod kování pat í také všem partner m, kte í v novali hodnotné ceny. ě ř ů ř ě
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Příloha (na vyžádání): 

FOTO: Společného setkání se na konci června v oblíbené mariánskohorské restauraci Čertovka zúčastnily  
děti se svými rodiči, starostka Liana Janáčková a radní Patrik Hujdus. 

FOTO: Autoři nejzdařilejších pohádek získali zajímavé a hodnotné ceny. 

FOTO: Speciální cenu v podobě mentalistické show získala ZŠ Gen. Janka, cenu převzal žák Jakub. 

FOTO: Obrázky 
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