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TISKOVÁ ZPRÁVA
Výsledky literární soutěže Čertovské pohádky

Literární soutěž Čertovské pohádky, kterou pro děti z celého Moravskoslezského kraje 
uspořádal městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, zná letošní vítěze. "Téma 5. ročníku 
soutěže bylo Čerti v kuchyni a mladí spisovatelé dostali za úkol  vymyslet krátkou pohádku
o čertovi, který měl něco společného s kuchyní anebo vařením. Do soutěže se nám 
přihlásilo 921 mladých spisovatelů z celého kraje a rozhodování poroty vůbec nebylo 
jednoduché," řekl 1. místostarosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik 
Hujdus.

Autory nejlepších soutěžních příběhů se ale porotcům nakonec vybrat samozřejmě 
podařilo. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v úterý 23. června v ostravském 
multikině CineStar, kde se sešli nejen finalisté soutěže, ale také vybrané třídní kolektivy, 
zástupci organizátora a partneři, kteří do soutěže věnovali lákavé a atraktivní ceny. Na 
vyhlášení výsledků navázalo školské představení české pohádky Sedmero krkavců.

Absolutní vítězkou letošního ročníku soutěže se stala třináctiletá Kristýna Bašandová 
z Ostravy se svou pohádkou Smlouva s čertem. Vyhrála tak první cenu – poukaz na 
rodinnou dovolenou v Chorvatsku v hodnotě 30 tisíc korun od hlavního partnera soutěže 
cestovní kanceláře CHERRY TOUR s.r.o. Druhé místo s pohádkou Čerti v kuchyni obsadil
čtrnáctiletý Vojtěch Trecha z Havířova, který získal poukaz na týdenní pobyt pro celou 
rodinu na Hotelu Odra v Ostravici s plnou penzí, volným vstupem do bazénu, sauny 
a posilovny.

Na další úspěšné autory čekaly také zajímavé ceny – iPad mini, mobilní telefon Lumia, 
roční rodinná permanentka do zoologické zahrady, stavebnice Merkur, poukaz 
do restaurace Čertovka, a každý z finalistů také obdržel dárkové balíčky městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, společnosti LIBREX Publishing a mediálních partnerů 
soutěže Hitrádia Orion a Moravskoslezského Deníku.

"Atmosféra v sále byla úžasná. Všem soutěžícím děkujeme a vážíme si toho, že si udělali 
čas a napsali pohádku. Vyhrát ale nemůže každý a konkurence v letošním roce byla díky 
rozšíření Čertovských pohádek z Ostravy do celého Moravskoslezského kraje obrovská. 
Výhercům proto gratuluji a těším se na pohádkové příběhy, které děti vymyslí příští rok," 
doplnila starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková s tím, že téma 
následujícího ročníku organizátoři zveřejní na začátku příštího roku.

Nejhezčí pohádky letošního roku namluví v průběhu letních prázdnin moderátoři Hitrádia 
Orion na CD, které dostanou v září jako dárek prvňáčci vybraných základních škol.
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Seznam výherců:

1. místo: Kristýna Bašandová, Smlouva s čertem (ZŠ I. Sekaniny, Ostrava-Poruba)
2. místo: Vojtěch Trecha, Čerti v kuchyni (ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark)
3. místo: Jakub Macháček, Začarovaná kuchyň (ZŠ Gen. Janka, Ostrava – Mariánské Hory)
4. místo: Eva Schimetzková, Nejpekelnější recept (ZŠ Bolatice)
5. místo: Libor Hanslík, Čertoraich (ZŠ I. Sekaniny, Ostrava-Poruba)
6. místo: Michaela Marošová, Čerti a palačinky (ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava)
7. místo: Daniel Lochman, O kuchtíkovi Janovi (ZŠ Olbramice)
8. místo: Dominik Badošek, O čertíkovi Prckovi (ZŠ Fr. Formana, Ostrava-Dubina)
9. místo: Jan Urban, Čertovské řemeslo (ZŠ Gen. Janka, Ostrava – Mariánské Hory)
10. místo: Nikola Vogalová, Lukáš - záchrana pekla (ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí)
11. místo: Kristýna Gasiorová, V jednom království (ZŠ Stonava)

Vítězná pohádka: 

Smlouva s čertem, Kristýna Bašandová

Před dávnými časy, v bohatém království, vyhnal král ze zámku vrchního kuchaře Fricka 
za to, že opakovaně přesolil jídlo. Král tedy vyhlásil soutěž o nového vrchního kuchaře. V kraji bylo
známo, že král miloval dobré jídlo a kuchaři, se kterými král nebyl spokojen, se se zlou potázali. 
Proto se přihlásili jen dva zájemci. První zájemce se jmenoval Matěj, byl to mladý syn chudého 
chalupníka, hodný a ochotný chlapec, který se teprve nedávno vyučil kuchařskému řemeslu. Ten 
druhý se jmenoval Jiří a byl zkušenější, ale byl zlý, arogantní a šlo mu jen o peníze a dobré bydlo 
u královského dvora.

Ve stanovený den oba zájemci se sešli na nádvoří a čekali, co se bude dít. Po chvíli si je 
dal král předvolat a řekl: „Ten, kdo z vás mi dnešní večeři lépe připraví, stane se mým kuchařem.“ 
Komorník zavedl oba do kuchyně a hned se pustili do práce.

Jiří si dělal z Matěje legraci a posmíval se, že vůbec neumí vařit. Večer se rychle blížil 
a Jiřímu se nevedlo. Podařilo se mu jídlo připálit a navíc bylo nedobré a příliš suché. Když Matěj 
odešel do spižírny, Jiří zoufale zvolal: „Kéž by mi pomohli všichni čerti, abych vyhrál!“ A tak se také
stalo. Najednou se objevil čert a ptá se Jiřího: „Čeho si žádáš, kuchaři?“  Jiří mu vše pověděl. „Inu, 
kamaráde, s tímto ti pomoci dokážu, jen svou krví mi tento list podepiš, tato naše smlouva na 
sedm let pouze platit bude, pak tvoje duše propadne peklu!“ poučil čert Jiřího. Jiří, protože byl 
hloupý a nade vše toužil po místě vrchního kuchaře, smlouvu podepsal. V šest hodin večer 
zazněly zvony a oba kuchaři nesli pyšně králi svá jídla. Jiří přinesl smažené králičí jazýčky 
s křupavoučkými bramborami a brusinkovou omáčkou, Matěj přišel s vepřovou pečínkou. Večeře 
uběhla velice rychle a než se všichni nadáli, král si dal zavolat oba dva zájemce a prohlásil: „Mým 
vrchním kuchařem bude Jiří.“ Matějovo jídlo bylo dobré, ale příliš prosté a nehodí se pro krále.“ 
Matěj se smutně sbalil a vydal se na cestu domů. 

Léta ubíhala, čert pomáhal Jiřímu vařit a král byl velice spokojen. Zahrnul Jiřího zlaťáky 
a ten se nosil pyšně jako páv, k ostatním sloužícím byl hrubý a nikdo ho neměl rád. Vařil vždy sám,
a tak zůstalo tajemstvím, co stojí za jeho kuchařským uměním. Sedm let uběhlo jako voda 
a jednoho večera čert povídá: „Dnes je to sedm let, co ti pomáhám vařit. Toto je tvá poslední 
večeře a pak půjdeš se mnou.“ V Jiřím by se krve nedořezal, ale vzpamatoval se a řekl: 
„Já s tebou, čerte, nepůjdu, kliď se odtud, nebo zavolám faráře.“ Toho se čert bál a zmizel. Jiří byl 
spokojený, jak s čertem vyběhl. Donesl králi čerstvě uvařenou večeři a spokojeně odcházel, 
když tu se z hodovní síně ozval strašný křik. „Okamžitě mi zavolejte kuchaře,“ křičel král jako 
pominutý. Stráž přivedla Jiřího do hodovní síně a ten když uviděl, co králi přinesl, Jiří se skácel 
k zemi, až se propadl na samotné dno pekla. Na talíři se to místo vybraných lahůdek hemžilo 
housenkami a šváby. Tak se čert pomstil za nedodržení smlouvy a získal Jiřího duši. Inu, s čerty 
není radno si zahrávat.

Král si vzpomněl na Matěje, který se mezitím stál vyhlášeným kuchařem, a dal jej povolat 
na zámek. Matěj zůstal stále tím dobrosrdečným mládencem, kterého měl každý rád. Král s ním 
byl velmi spokojen a Matěj už na zámku zůstal. Brzy se oženil s krásnou švadlenkou a měli spolu 
kupu dětí. Ale to už je, milé děti, jiná pohádka.


