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TISKOVÁ ZPRÁVA
Napište pohádku a vyhrajte týdenní dovolenou
Ještě celý květen mají děti ostravských základních škol na to, aby samy anebo s podporou svých
rodičů napsaly Čertovskou pohádku. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, který čtvrtý ročník
literární soutěže pro celou Ostravu pořádá, i v letošním roce pro autory nejhezčích pohádek zajistil
atraktivní ceny. V případě prvního místa se jedná o týdenní pobyt v Hotelu Odra v Ostravici s plnou
penzí pro celou rodinu a vstupem do vyhřívaného bazénu zdarma, na autora druhé nejhezčí
pohádky čeká mobilní dotykový telefon a připraveny jsou i knihy, roční permanentka do zoologické
zahrady a další zajímavé odměny. „Pohádku je potřeba napsat a poslat na e-mailovou adresu
soutez@certovskepohadky.cz nejpozději do 31. května. Porota ihned poté všechny soutěžní
pohádky přečte a vybere z nich ty nejhezčí, abychom ještě v červnu před začátkem letních
prázdnin mohli vyhlásit vítěze,“ řekl radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a jeden
z organizátorů soutěže Patrik Hujdus. Téma letošního ročníku je Čerti a zvířátka, v pohádce
s dobrým koncem o maximální délce jedné strany formátu A4 se proto kromě čerta musí objevit
také nějaké zvíře. Není ale stanoveno, jestli to má být zvíře domácí, divoké, ani jakou roli v příběhu
bude mít. Více informací o soutěži najdete na www.certovskepohadky.cz.
Rádio Radnice rozdává červené hrnečky
Mariánskohorské rádio uspořádalo pro všechny své posluchače soutěž, ve které mohou vyhrát
krásný červený hrneček z limitované edice Rádia Radnice. Stačí znát odpověď na jednoduchou
soutěžní otázku a nejpozději do konce května ji poslat na e-mailovou adresu
studio@radioradnice.cz anebo písemně doručit do podatelny městského úřadu v Mariánských
Horách. Soutěžní otázka: Ve kterém měsíci zahájilo Rádio Radnice své zkušební vysílání?
K odpovědi je potřeba připsat své jméno, adresu a číslo telefonu. Ze správných odpovědí
vylosujeme deset výherců, kteří si hrneček Rádia Radnice budou moci vyzvednout přímo ve studiu
našeho rádia.
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