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Tisková zpráva

V Praze 6. dubna 2017

Malí velcí spisovatelé soutěžili v Praze 4
Přesně 152 povídek zaslali do druhého ročníku soutěže nazvané Malí velcí spisovatelé žáci ze
základních škol Prahy 4. Cílem již druhého ročníku bylo nabídnout dětem možnost napsat,
ilustrovat a vyrobit si vlastní knihu a poslat ji do soutěžního klání s dalšími takovými dílky. Dnes se
na historické Nuselské radnici odehrálo vyhlášení vítězů.
Tématem letos byla strašidelná povídka. Děti měly za úkol napsat povídku, nebo namalovat komiks.
Knížka tedy mohla být kreslená, psaná, s ilustracemi. Soutěžit mohli jednotlivci, třídy, skupinky děti,
party kamarádů.
„Oceňuj tak velký zájem našich dětí o literární tvorbu, mít v Praze 4 více než 100 mladých spisovatelů
je úžasné,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Oživilo to moje vzpomínky na školní léta,
kdy jsem se o podobnou věc pokoušel.“
„Vybrat vítěze je pokaždé nesnadná práce, protože malí velcí spisovatelé i letos prokázali od
vymyšlení námětu, přes napsání povídky, až po ilustrace tematickou i jazykovou vynalézavost a
obrovský výtvarný cit,“ uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). „Moc si jejich
účasti v soutěži vážíme.“
Vítězné práce vybrala ve třech kategoriích porota, jejímž členem se letos stal také básník Jiří Žáček,
čestný občan Prahy 4, autor knih pro malé i dospělé čtenáře.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Mladší individuální tvorba:




Adélka Bílá - O strašidélku Brum Brum, 2. B ZŠ Ohradní
Sofinka Janurová – Strašidelná kotelna, 9 let
Nina Fabiánková - Klárka bílou paní, spoluautorky Rozálie Šorejsová a Ema Dvořáková,
ilustrace Ema Dvořáková, ZŠ Jižní, třída 3. N

Kolektivní dílo:





Hrůzostrašné povídání z Milána – V. třída Milán ZŠ sv. Augustina
Strašidelná povídka – ZŠ Filozofská, objekt Jitřní, 6A , 6B
Branický strašidlář, aneb kdo se bojí, nesmí do Hodkoviček – 3B ZŠ Filozofská
Strašidelné povídky – 5. E, ZŠ Jižní
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Starší individuální tvorba:







Bloudící muž – Tadeáš Hodík, 15 let, ZŠ Sdružení
Prázdniny u sestřenice – Hana Lebedová, 10 let, ZŠ Jižní
Strašidelné povídky ze Spořilova, povídka Doma s chůvou – Lucie Kyliánová, Ruth Hroudová,
ZŠ Jižní
Strašidelný rybníček – Tereza Kanoute, 9 A, ZŠ Mendíků
Hana Malečková – Tajemství Vyšehradu, 5. B ZŠ Jeremenkova
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