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TISKOVÁ ZPRÁVA
Zúčastněte se nového ročníku literární soutěže Čertovské pohádky
Literární soutěž Čertovské pohádky, kterou pro děti z Ostravy pořádá městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky, má pokračování i v letošním roce. Téma vyhlášeného 5. ročníku soutěže
se jmenuje Čerti v kuchyni a úkolem mladých spisovatelů tak je vymyslet krátkou pohádku,
ve které se objeví čert, který má něco společného s kuchyní anebo vařením. „Za uplynulé čtyři
ročníky se soutěže zúčastnilo téměř tisíc mladých autorů. Po tématech Čerti a mimozemšťané,
Čerti na dovolené a Čerti a zvířátka jsme chtěli děje nových pohádek vrátit domů a protože tam,
kde to voní jídlem, se dá vymyslet spoustu zajímavých příběhů, rozhodli jsme se pro téma Čerti
v kuchyni,“ řekl 1. místostarosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus, který od roku 2011
soutěž Čertovské pohádky pro děti základních škol připravuje.
Ve srovnání s minulými ročníky se letos Čertovské pohádky zásadně rozrostly. „Protože za celou
dobu své existence získávají uznání ze strany pedagogů, rodičů, ale především o ně projevují
zájem děti, rozhodli jsme se v rámci 5. ročníku rozšířit jejich působnost z města Ostravy na území
celého Moravskoslezského kraje,“ doplnil Patrik Hujdus s tím, že se díky tomu do soutěže může
zapojit větší počet dětí, ať už ze základních škol nebo adekvátních tříd víceletých gymnázií.
Pohádku je zapotřebí zapotřebí napsat a odeslat nejpozději do 30. dubna 2015 na e-mailovou
adresu soutez@certovskepohadky.cz. Nejlepší autoři budou odměněni hodnotnými a zajímavými
cenami, které každoročně poskytují smluvní partneři soutěže. Jedná se zejména o týdenní pobyt
pro celou rodinu v Hotelu Odra v Ostravici, mobilní telefon anebo rodinnou permanentku
do zoologické zahrady. Pravděpodobně největším lákadlem pro děti a jejich rodiče ale bude nová
cena za první místo v soutěži – dovolená v Chorvatsku v hodnotě 30 tisíc korun od cestovní
kanceláře CHERRY TOUR s.r.o.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v červnu 2015. Nejhezčí pohádky jako v předchozích letech
i letos namluví moderátoři Hitrádia Orion a vzniklé audio CD získají zdarma prvňáčci vybraných
základních škol.
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