
�PÁTEK 13. května
13.00–14.00 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER

Odpolední káva s Petrou Veselou
Petra Veselá, dvojnásobná mistryně ČR v přípravě
kávy a autorka Knihy o kávě, vám ukáže, že skvělou
kávu si můžete uvařit i doma, a poradí, jak na to.
Přijďte ochutnat!
[ Smart Press, s.r.o.

14.30–15.30 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER

Vaříme v remosce
Považujete remosku za produkt doby dávno minu-
lé? Opak je pravdou. Český vynález se prosazuje
i v zahraničí. O tom, co všechno se v ní dá vykouzlit,
se vás pokusí přesvědčit známá autorka kuchařek
Karina Havlů. Účast přislíbila i herečka Simona Sta-
šová.
[ Vyšehrad, spol. s r. o.

14.30–15.30 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO

Petra Veselá – autogramiáda
Nakladatelství Smart Press Vás zve na setkání s Pet-
rou Veselou, dvojnásobnou mistryní České republi-
ky v přípravě kávy a autorkou Knihy o kávě. Petra,
kniha i ochutnávka skvělé kávy na vás čekají na
stánku!
[ Smart Press, s.r.o.

16.00–17.00 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER

Iveta Fabešová – Iveta a sladká Francie
Účastnice pořadu Na nože vám představí své cuk-
rářské umění.
[ Nakladatelství 65. pole

16.00–17.00 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO

Hanka Zemanová – autogramiáda
Autogramiáda autorky knih Biokuchařka a Bioabe-
cedář Hanky Zemanové. Ty jsou pro vás s ochutnáv-
kou biodobrot připraveny na stánku nakladatelství
Smart Press.
[ Smart Press, s.r.o.

�SOBOTA 14. května
10.30–11.30 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER

Květa Korečková: Vzpomínky a recepty
z Chodska a Pošumaví
Lidé na venkově vařili ze snadno dostupných suro-
vin a zároveň jednoduše. Přitom se snažili, aby byla
jídla pestrá, chutná a vábná. Zkušená kuchařka a
sběratelka receptů předvede přípravu pokrmů ze
své knihy.
[ Argo

12.00–13.00 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER

Eva Rýznerová
vaří ve veletržní kuchyni italské speciality.
[ Nakladatelství MOTTO

12.00–13.00 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO

Helena Chvátalová – autogramiáda
Nakladatelství Smart Press vás zve na setkání s Hele-
nou Chvátalovou, autorkou nové Kuchařky pro bá-
ječné tchyně. Přijďte si pro dobré rady do kuchyně
i do rodinných vztahů nebo skvělý dárek pro ma-
minku!
[ Smart Press, s.r.o.

13.30–16.00 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER

Vaření s Mladou frontou
Kulinářská show časopisů Dieta, F. O. O. D. a Marké-
ty Hrubešové k její nové knize Tak vařím já.
[ Mladá fronta, a.s.

16.00–17.00 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO

Milena Volfová – autogramiáda
Autorka originální kuchařky věnované chlebu vás
zve na autogramiádu ke své knize Chléb v hlavní ro-
li spojenou s ochutnávkou chlebových specialit na
stánku nakladatelství Smart Press.
[ Smart Press, s.r.o.

18.00–19.00 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER

Pavlína Berzsiová: Velká domácí cukrářka
Kuchařka plná receptů na výborné moučníky obsa-
huje školu pečení pro základní těsta (kynuté, listo-
vé, křehké, piškotové atd.), takže si s nimi poradí
i začátečníci. Nové poznatky si můžete vyzkoušet
na množství receptů, inspirativních pro všechny mi-
lovníky sladkostí. Kdo by si nechtěl sám upéct třeba
laskonku nebo větrník lepší než z cukrárny? U pří-
ležitosti dotisku této velmi úspěšné knihy, jejíž
předchozí vydání byla vždy okamžitě rozebrána,
nám sama její autorka předvede přípravu několika
výtečných moučníků, jejichž recepty ve Velké do-
mácí cukrářce najdeme. Pavlína Berzsiová je nej-
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lepší česká cukrářka, viceprezidentka Asociace ku-
chařů a cukrářů ČR, lektorka Kulinářské akademie
a lektorka odborných cukrářských seminářů.
[ Nakladatelství Slovart, s.r.o.

�NEDĚLE 15. května
10.30–11.30 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER

Krása korejského jídla – První korejská
kuchařka v Čechách
Vynikající příručka a průvodce filozofií a přípravou
korejského jídla, které patří mezi pět nejzdravějších
jídel světa.
[ Vydavatelství IDEÁL

11.00–12.00 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO

Iva Málková – autogramiáda
Nakladatelství Smart Press vás zve na autogramiádu
knih Ivy Málkové o zdravém hubnutí z edice Hubne-
me s rozumem, spojenou s ochutnávkou zdravého
mlsání a možností nechat si změřit hladinu tuku pří-
mo na stánku!
[ Smart Press, s.r.o.

12.00–13.00 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER�
Vaříme s arabskou kuchařkou
S kuchařkou nakladatelství Computer Press si udě-
láte malý výlet do arabského světa. Autorka Renáta
Janů vám přiblíží tamější kulturu, vysvětlí podstatu
arabského stolování a popíše jednotlivé recepty při-
pravené profesionálním kuchařem.
[ Computer Press, a.s.

13.00–14.00 L 808 – LEVÉ KŘÍDLO

Jana Florentýna Zatloukalová
autogramiáda
Nakladatelství Smart Press Vás zve na setkání a
ochutnávku dobrot Jany Florentýny Zatloukalové,
autorky Kuchařky pro dcery, Vánoční kuchařky pro
dceru a nové knihy Kuchařského zápisníku pro dce-
ru.
[ Smart Press, s.r.o.

13.30–14.30 VAŘÍME S KNIHOU – FOYER

Turecká chuť
[ Mozaiky o.s. Platform Dialog

28 Pozůstalostí člověka jsou jeho dobré činy.


