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V pondělí 28. září 2020 se na Palackého náměstí v Praze, přímo pod okny kanceláře ministra 

zdravotnictví, uskutečnil první díl nového pořadu Corona Chef, kuchařské show pod taktovkou ČT. Mezi 

sebou soupeří lidé, kteří se na konci března, kdy vláda zastavila život v zemi, ocitli doma sami a svůj 

volný čas věnovali učení nových dovedností, v tomto případě vaření.  

Ve věkové kategorii 18-25 let tu máme Marcela. Je studentem Zemědělské univerzity v Praze. Svůj 

volný čas věnoval svým přátelům, se kterými chodil na oběd do restaurace. Zaměstnán je v baru 

nedaleko svého bytu. Během karantény mu ale vypadly příjmy a restaurace a donáška pizzy se mu poté 

staly drahým luxusem, rozhodl se tedy začít vařit doma. Od té doby bydlí již v pátém bytě a prohlašuje 

se za zdatného omeletaře. 

V prostřední věkové kategorii 26-49 let se přihlásil pan Hynek, pocházející z malé vesnice Tvarožná 

Lhota na jihu Moravy. Hynek pracuje jako IT expert ve zdejším podniku, který se specializuje na výrobu 

zemědělských strojů. Věnuje se také práci u dobrovolných hasičů. S nástupem karantény byl ale poslán 

do home officu, a jelikož jeho manželka, která pracuje jako zdravotní sestra ve zlínské nemocnici 

a z infekčních důvodů bydlí v bytě své kolegyně ve Zlíně, zůstal doma sám se svými třemi dětmi. 

Zkušenosti s vařením již měl, protože, když byla jeho žena podruhé a potřetí v porodnici, musel doma 

vařit, ale už to je deset let. 

Zástupcem kategorie 50+ se stala paní Maruška, sedmdesátiletá důchodkyně z Ostravy. Volný čas 

věnovala svým kamarádkám, se kterými trávila téměř celý den a chodily po kavárnách a restauracích. 

Občas zašly i na Baník. Karanténa jí ale vzala všechno, kromě kamarádek, které teď stejně vidět 

nemohla. S vařením zkušenosti neměla, protože do padesáti let jí vařil manžel - šéfkuchař vyhlášené 

ostravské restaurace. Při zápase se Spartou v roce 2000 ale dostal v kotli světlicí do hlavy a už se 

neprobudil. Maruška tedy začala využívat vysokého odškodného ze strany pražského klubu a začala 

brázdit ulice Ostravy se svými přítelkyněmi.  

Na hladký průběh celého prvního soutěžního večera bedlivě dohlížela dvojčlenná porota. 

Z gastronomického hlediska soutěžící hodnotil JM, nejznámější český cukrář, kterého veřejnost zná 

z pořadu Peče celá země. Na estetičnost a hygieničnost pokrmů dohlížel ministr zdravotnictví České 

republiky plukovník RP.  

Úkole prvního večera byly sladké knedlíky. Podobě a náplni se meze nekladly. Nejmenší problém 

se zadáním měla Maruška, protože za svůj život už viděla stovky televizních pořadů a borůvkové 

knedlíky jsou její oblíbené jídlo. Během jara a léta si je tedy také vyzkoušela. A tak zvolila tuto tradiční 

verzi borůvkových knedlíků s tvarohem, cukrem a rozpuštěným máslem. Zato Hynkovi se orosilo čelo, 

jelikož jeho jediné knedlíky, které před deseti lety dělal, byly ty instantní a tuto možnost nyní 

samozřejmě neměl. V karanténě navíc vařil spíš slané. Sáhl tedy po možnosti najít si recept na 

internetu. Hynek byl po přečtení zadání ještě zoufalejší, protože mezi omeletou a knedlíkem je veliký 

rozdíl. Zvolil tak stejnou variantu jako Hynek. Jako favoritka se tedy na začátku jevila Maruška.  

Na konci večera se před porotou objevily tři talíře. Na každém z nich bylo vidět něco jako knedlíky. Teď 

už ale záleželo jen na porotě. Jako první na řadu přišel Marcel a bylo na něm patrné, že není spokojený. 

To se ovšem nedalo říct o panu ministrovi. Ten pochválil estetické rozestavení knedlíků do trojúhelníku 



a odůvodnil to tím, že předpisově dodržují rozestupy. Uznal ale, že samotné knedlíky nevypadají zrovna 

lákavě. Ještě méně spokojený byl pan plukovník, který po rozkrojení zjistil, že Marcel pouze obalil 

broskev v těstě, a ještě tam nechal pecky. Těsto se mu navíc zdálo nedovařené. Marcel se tedy smutně 

vrátil ke stolu. Jako další na řadu přišel Hynek. Jahodové knedlíky podle internetu už z dálky zaujaly oba 

porotce. Pan plukovník ocenil Hynkův důvtip, když jednu stranu knedlíků obalil v jahodové marmeládě 

a ty poté vypadaly, jako kdyby měly roušku. Chuť ovšem vyhlášeného cukráře JM ani nenadchla, ani 

neurazila. Byly to prostě knedlíky podle internetu. Vypadalo to tedy, že Maruška si jde pro drtivé 

vítězství. Ta si to uvědomovala a hrdě zamířila se svými knedlíky k porotě. Už z dálky vypadaly náramně. 

Pan ministr se ovšem do Marušky opřel. „Jak si můžete dovolit ty knedlíky naplácat těsně na sebe? Co 

kdyby byl jeden z nich nějaký vadný? To by hned nakazil i ty ostatní.“ Jeho slova uvedla Marušku do 

rozpaků. Po ochutnání ji ale hned uklidni pan cukrář s tím, že lepší borůvkové knedlíky dlouho nejedl.  

Po hodnocení si dali porotci čas na poradu, jak přidělit body. Po několika minutách se konečně rozhodli. 

Na třetím místě s jedním bodem skončil jednoznačně Marcel, který musí doufat, že v příštím kole dojde 

na omelety. Dva body nakonec skončily u Marušky, protože pan ministr si stál za svým a byl v šoku z její 

neodpustitelné neopatrnosti. Na prvním místě a se třemi body v tabulce tedy skončil Hynek, kterému 

vítězství zařídila průměrná kvalita jídla a to, že nestíhal, knedlíky na talíř nestačil pořádně naaranžovat, 

a vyhnul se tak podobnému výsledku jako Maruška. 

Doufejme, že se soutěžící ponaučí ze svých chyb a v dalším kole předvedou své maximum. 
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