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Středočeské d ěti napsaly a ilustrovaly Pohádkovou knížku T řídilka a slavnostn ě pok řtěná byla 
1. března v Kladn ě. 

Zároveň byly v Kladenském divadélku oceněné i nejlepší texty a obrázky dětí ze středočeských 
základních škol, které pro knížku vznikly. 

Do pohádkové knížky o třídění odpadu přispěla svým příběhem například Denisa Luká čová  z 
Velkých Přílep u Prahy. A umístila se mezi 14 nejlepšími: „Mě to určitě bavilo, chtěla jsem se 
zúčastnit, protože ráda píšu, jsem ráda, že jsem se umístila takhle dobře mezi těmi čtrnácti nejlepšími. 
Psala jsem o plastové lahvi, která sloužila jedné dívce a nakonec ji našel kluk, který ji dal do 
kontejneru a byla z ní vyrobena fleecová mikina, kterou on začal nosit.“    

Autorem dalšího oceněného příběhu o Ekomanovi je zase Filip Šašek  z Roztok: „Je to superhrdina 
jako Batman, Spiderman, akorát, že bojuje s odpadem.“   

Natálie Vantochová  z Kladna zase zapojila do třídění odpadů skřítky: „Ti skřítci mi přišli takoví hodně 
pohádkoví, tak jsem si je vybrala.“ Natálie prý díky soutěži i více začala třídit odpad.   

A kdo za celou akcí vlastně stojí? Například regionální manažerka společnosti Ekokom Kateřina 
Půlpánová : „Tato akce vznikla na základě projektu, který máme se Středočeským krajem, a to je 
kampaň na podporu třídění odpadů ve Středočeském kraji, a toto je vyvrcholení té kampaně, kterou 
jsme v roce 2011 pořádali. Tu knížku dostanou k dispozici všechny středočeské mateřské školy.“   

Nejvíce práce s organizací a vydáním knížky měla Lucie Halakucová , která se nejprve bála, že 
pohádek a obrázků bude málo: „Nakonec se nám sešlo 542 pohádek a měli jsme dva měsíce co dělat. 
Nejvíce uspěla základní škola v Kolíně, ale bohužel jsme se trefili do prázdnin, takže tam asi 
zajedeme popřát, předat ceny a těm ostatním, co nepřišli, to pošleme poštou.“   

A opravdu by byla škoda, kdyby nejlepší autoři přišli o hlavní cenu, kterou byl bezdotykový mobilní 
telefon. A jaké dětské práce nejvíce zapůsobily na pořadatele, například na vedoucí oddělení odpadů 
Středočeského kraje Marii Stá ňovou ? „Pro mě zvítězili všichni, co se zapojili. Nejvíce mě zaujal 
obrázek popelnice na barbíny.“   

Svého favorita má i Kate řina Půlpánová  z Ekokomu : „U mě na celé čáře zvítězila pohádka o malém 
princi, kterou napsal kluk ve druhé třídě. Musím říct, že z toho kluka jednou vyroste spisovatel.“   

Autorem pohádky Návrat malého prince je Jakub Seidl  ze základní školy v Berouně a po přečtení 
musím říct, že právem obsadil první místo mezi dalšími oceněnými texty. Cenu ale dostane jako 
překvapení až se vrátí z jarních prázdnin.   

 


