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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánské Hory a Hulváky pořádají pro děti z celé Ostravy literární soutěž
Radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vyhlásili čtvrtý ročník literární soutěže
Čertovské pohádky. V letošním roce mohou děti z celé Ostravy vymýšlet pohádkové příběhy na
téma Čerti a zvířátka, přičemž na autory nejhezčích pohádek opět čekají krásné ceny. „Za první
místo vítěz již tradičně získá poukaz na týdenní dovolenou s plnou penzí pro celou rodinu v Hotelu
Odra v Ostravici se vstupem do vyhřívaného bazénu a wellness, další mladí spisovatelé se můžou
těšit na dotykový mobilní telefon, knihy a jiné ceny,“ uvedla starostka městského obvodu Liana
Janáčková. Literární soutěž Čertovské pohádky za svou čtyřletou historii postupně rozšiřují počet
svých příznivců, ať už z řad dětí, rodičů, ale také ostravských základních škol. „Je to svého druhu
jedinečný projekt. Dokazuje veřejnosti, že i v době, kdy stále více volného času dětí a mládeže
zabírají počítače, internet a sociální sítě, je možné sednout si, zamyslet se a napsat pohádku,
klidně i s pomocí rodičů. Dětská fantazie je neomezená a v předchozích ročnících jsme byli
mnohokrát překvapeni, s jakými fantastickými a ojedinělými nápady děti v pohádkových příbězích,
které vymyslely, přišly. Tím více se těšíme na to, jaké pohádky se nám sejdou letos,“ dodal radní
Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus.
Čtvrtý ročník literární soutěže Čertovské pohádky vyhlásili radní městského obvodu na svém
jednání 24. března. Pohádky mohou děti vymýšlet a psát od této chvíle až do konce května
letošního roku. Nejpozději 31. května ale musí svou pohádku poslat e-mailem na adresu
soutez@certovskepohadky.cz. Maximální povolená délka pohádky je stanovena na jednu stranu
formátu A4 a podmínkou, stejně jako v předchozích ročnících zůstává, že se v pohádce musí
objevit alespoň jeden čert. Protože letošní podtitul nese název Čerti a zvířátka, kromě čerta je
potřeba do děje příběhu vsadit také alespoň jedno zvířátko. „Záleží na dětech, jestli to bude pes,
kočka anebo jiný domácí mazlíček, jestli půjdou hlavní hrdinové na procházku do ZOO, případně
jestli se na návštěvu do pekla mezi čerty zastaví skupinka ledových medvědů. Téma je dostatečně
široké a věřím, že si s ním malí spisovatelé poradí,“ řekla starostka Liana Janáčková. Zasedání
poroty, která ze všech došlých pohádek vybere ty nejhezčí, proběhne v červnu a ještě před letními
prázdninami organizátoři soutěže plánují nejúspěšnější autory vyhodnotit a předat jim odměny.
Doprovodná soutěž pro děti z mariánskohorských mateřských škol
Také v letošním roce provází Čertovské pohádky pro děti z celé Ostravy doprovodná soutěž v
kreslení, která je určena výhradně mateřským školám městského obvodu Mariánské Hory a
Hulváky. Její princip je stejně jednoduchý jako u soutěže literární. Děti ve školkách mohou na papír
formátu A4 nakreslit libovolnou technikou obrázek, který odpovídá letošnímu tématu Čerti a
zvířátka. Nejhezčí obrázky porotci vyhodnotí a jejich malíře s rodiči čeká společné odpoledne v
mariánskohorské restauraci Čertovka, kde proběhne předání dárků vítězům a sladké pohoštění.
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