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TISKOVÁ ZPRÁVA
Vítěz osmého ročníku Čertovských pohádek vezme svou rodinu na týdenní dovolenou

V ostravském multikině Cinestar se v úterý 19. června uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 
8. ročníku Čertovských pohádek.

Literární soutěž pro děti ze základních škol a adekvátních ročníků víceletých gymnázií pořádá 
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky již od roku 2011. „Tehdy byla soutěž určena pouze 
ostravským dětem, postupně se ale rozrostla do celého Moravskoslezského kraje, přičemž letos se jí 
zúčastnilo šedesát sedm škol a téměř čtyři sta mladých spisovatelů,“ řekl 1. místostarosta obvodu 
a hlavní organizátor soutěže Patrik Hujdus (NEZÁVISLÍ).

Vítězem letošního ročníku s podtitulem Čerti ve škole se stal Sebastian Kožušník z Razové. 
V pohádce „O čertovi z razovské školy“ popisuje příběh malého čertíka Berťase, který vyváděl 
čertoviny v místní škole, kde zlobil děti, učitele, i pana školníka. "Svou pohádku zasadil do 
konkrétního prostředí obce, ve které žije, což bylo neobvyklé a proto právě jeho příběh porotu 
zaujal nejvíce. Líbily se nám ale všechny soutěžní pohádky a jsme za ně rádi," dodala starostka 
Liana Janáčková (NEZÁVISLÍ). 

Autor nejhezčí pohádky vyhrál pro celou svou rodinu týdenní pobyt v Hotelu Bauer s plnou penzí, 
vstupem do wellness a hotelového zábavního centra, poukaz na rehabilitační služby v Hotelu Odra, 
voucher od cestovní kanceláře Cherry tour a dárkové balíčky dalších partnerů soutěže. Na své si ale 
přišli i další z deseti finalistů soutěže, mezi které organizátoři rozdělili také spoustu zajímavých cen 
– například mobilní telefon iPhone, poukaz na jízdní kolo, poukazy na rodinné ubytování v 
apartmánech Bečva Resort, rodinnou permanentku do ZOO Ostrava, sluchátka SONY a další. 

„V posledních letech také odměňujeme zástupce školy, která se do naší soutěže zapojí nejaktivněji 
a pošle nejvíce soutěžních pohádek. Poukaz na kancelářskou židli jsme proto předali paní učitelce 
Martině Kundrátové ze Základní školy Horymírova z Ostravy-Zábřehu,“ řekl Patrik Hujdus s tím, 
že stejná škola zvítězila v dané speciální kategorii již podruhé.

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo za přítomnosti dětských kolektivů z vybraných základních škol, 
partnerů soutěže, rodičů vítězných autorů a dalších pozvaných hostů. „Děkujeme všem, kteří jste se 
letošního ročníku naší soutěže zúčastnili,“ řekl při předávání cen vítězům místostarosta Hujdus a 
dodal, že organizátoři také počítají s tím, že zástupci obvodu společně s moderátory Hitrádia Orion 
nejhezčí pohádky namluví a vznikne tak pohádkové audio CD, které v září získají prvňáčci 
vybraných základních škol jako dárek při nástupu do prvních tříd.
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Celkové výsledky:

1. místo: Sebastian Kožušník, O čertovi v razovské škole, Razová
2. místo: Eliška Skřontová, Čerti ve škole, Bruntál
3. místo: David Sobas, Čertí škola, Ostrava
4. místo: Adéla Blažková, Napravená čertice, Bruntál
5. místo: Klára Blažková, Anděl čertem, Frenštát pod Radhoštěm
6. místo: Vendula Cholavová, Bertík ve škole, Brušperk
7. místo: Filip Dyl, Čerti ve škole, Ostrava
8. místo: Jakub Nedvěd, Čertovský školník, Ostrava
9. místo: Eliška Hajná, Čertovská porada, Město Albrechtice
10. místo: Aneta Szturcová, Čerti ve škole aneb příběh odvážného čerta, Jablunkov

Vítězná pohádka:

O čertovi v razovské škole, Sebastian Kožušník

To, co vám budu vyprávět, se stalo v naší vesnici s názvem Razová, která se nachází u Slezské 
Harty, poblíž bývalých sopek. 

Před dávnými lety, kdy byl Velký Roudný ještě činný vulkán, přicházeli právě tudy na zem čerti 
z pekla. A jeden z nich, takový malý neposeda, byl vyslán i k nám, aby tu dělal neplechu. Stávalo 
se tedy, že sedlákovi upadlo zničehonic kolo u vozu, anebo třeba čert proměněný v lišku kradl 
z kurníku slepice. Měl zkrátka nařízeno dělat lidem nepříjemnosti. A vždycky, když se něco 
takového stalo, lidé si povzdechli – to nám byl čert dlužen! Ani netušili, jak blízko jsou pravdě. 

Malý čertík si časem mezi lidmi vysloužil přezdívku Berťas. Říkali mu tak, i když ho vlastně 
nikdy pořádně neviděli. Čerti ve své pravé podobě se totiž ukazují většinou jen jednou ročně, a to 
tehdy, když chodí strašit děti spolu s Mikulášem a andělem. Berťase však časem stále méně bavilo 
ustavičně se proměňovat v krásného mladého myslivce a přemlouvat lidi, aby se mu upsali svou 
krví, a ani dělat nejrůznější čertoviny po celém širém okolí ho už nelákalo. Rozhodl se tedy, že si 
najde nějaké teplé místečko, kde se usadí. A vybral si naši školu. 

Tam bylo teplo a úplně nová zábava. Jeho prací teď bylo zlobit děti, učitele i pana školníka. Od té 
doby se stávalo, že se nedařilo zatopit v kotli, protože Berťas seděl na komíně, ucpal ho a škodolibě 
se smál, jak pan školník bezradně běhá kolem. Jindy se zase Berťas proměnil ve školního 
inspektora a způsobil mezi učiteli i žáky nemalé pozdvižení. Mnozí žáci špatně četli, protože jim 
čert pohyboval písmenky a jiní zase špatně psali a škrábali perem po papíře jako kocouři – to proto, 
že jim čert vedl ruku. 

Až jednou se našel jeden žák, který příčinu všech těch neplech odhalil. Svolal poradu celé školy 
a prohlásil: „Pošleme čerta tam, kam patří. V naší škole se mu už dařit nebude. Chce to jen jedno – 
dávat pozor, plnit si své úkoly, pořádně se učit a slušně se chovat. V takové škole se mu už líbit 
nebude, a nakonec sám odejde někam jinam, kde podmínky pro něj budou lepší.“
A tak se také stalo. Od těch dob ho razovské děti vídaly jen jednou za rok – v předvečer svátku 
svatého Mikuláše. To proto, aby jim připomněl, že čert nikdy nespí. 
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