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TISKOVÁ ZPRÁVA

Odstartoval druhý ročník mimořádně úspěšné literární soutěže Čertovských pohádek

10. 5. 2012 Ostrava/ Radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vyhlásila literární soutěž 
pod názvem Čertovské pohádky, do níž se mohou přihlásit žáci všech ostravských základních škol. 
Ve vymyšlené pohádce v rozsahu velikosti A4 se musí objevit čert, ale nově také mimozemšťan, a je 
zapotřebí ji odeslat nejpozději do konce května na e-mailovou adresu: soutez@certovskepohadky.cz. 

Druhý ročník literární soutěže přináší dvě novinky. Tou první je nové téma: Čerti a mimozemšťané. “Chtěli 
jsme pohádky nějakým způsobem ozvláštnit a zároveň více specifikovat, o čem by mohly být. Myslím, že 
téma čertů a ufonů dokáže malé spisovatele výborně motivovat, a velmi se těším na to, jak si dětská fantazie 
se setkáním dvou zcela odlišných a vzájemně nesouvisejících světů poradí,” řekl autor zajímavého projektu 
Čertovských pohádek, radní Patrik Hujdus. Druhá novinka v podobě výtvarné soutěže je určená pro děti, 
které navštěvují mariánskohorské mateřské školky. Ty se mohou zapojit tak, že nakreslí obrázek s tematikou 
Čerti a mimozemšťané. Na vítěze, které vybere odborná porota, čekají hodnotné a zajímavé ceny. 

“Prvního ročníku se zúčastnilo několik set mladých autorů a vznikla celá řada kvalitních pohádkových 
příběhů, proto se radní našeho městského obvodu rozhodli, že dětskou literární aktivitu podpoří i letos,” 
uvedla starostka Liana Janáčková. Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na webové stránce 
www.certovskepohadky.cz. 

Žáci prvních tříd  Základní školy Gen. Janka v Mariánskách Horách a dalších ostravských základních škol, 
kteří se do prvního ročníku literární soutěže Čertovské pohádky zapojili nejvíce, dostali v loňském roce CD 
s deseti finálovými pohádkami zdarma. “Nejúspěšnější loňské pohádky si můžete nejen poslechnout, ale 
také stáhnout do svého počítače a vytvořit si tak vlastní CD Čertovských pohádek. Na webových stránkách 
www.certovskepohadky.cz je k dispozici volně ke stažení i originální obal. Za minimální náklady si tak 
můžete doma vyrobit pohádkové CD o čertech z Mariánských Hor a Hulvák sami,” uzavřel Patrik Hujdus.  
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