
Srdečně Vás zveme ke stánku P 408

Herbář
ze zahrady přímo na talíř

KATEŘINA WINTEROVÁ

ISBN 978-80-7404-344-4

Doporučená cena 399 Kč
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Zlatá kniha moučníků

Pečeme podle Herbáře navazuje na 
úspěšnou sérii kuchařek Kateřiny 
Winterové Vaříme podle Herbáře

a představuje ty nejlepší dezerty na 
každý den i pro slavnostní chvíle, 

tradiční české koláče, buchty a bábovky, 
světové chlebíčky, cukrářské řezy, 

nádherné dorty i dezerty na dvě sousta. 
Klasické i moderní moučníky doplňuje 

chléb a pečivo i obřadní velikonoční 
a vánoční sladkosti, včetně ikonického 

cukroví. Osvědčené a mnohdy 
i generacemi prověřené recepty se 
zaručeně podaří díky praktickým 

tipům. Deset kapitol a téměř 80 receptů 
potěší všechny milovnice a milovníky 

pečení. Kdykoliv a kdekoliv!

ISBN 978-80-7445-519-3 
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Arnošt Vašíček
Největší tajemství Beskyd ožívá

Hora Radhošť ukrývá nejeden poklad. Ať už jde 
o bájnou tajemnou zbraň, zlatou sochu boha 
Radegasta či bohatá ložiska uhlí. Pokusy zmocnit 
se kteréhokoliv z nich vedou k přírodní katastrofě 
nedozírných rozměrů. Na dole Frenštát vypukne 
neuhasitelný požár, horou otřásají mohutné výbuchy 
metanu a hráz přehrady Šance praská. Mladá 
geoložka Jana Pivodová ví, jak zkáze zabránit. Musí 
však najít cestu do spletitého podzemního labyrintu 
k propasti Ďáblův jícen. Pomoci jí může pouze 
jeskyňář Petr Molenda. V patách je jim dvojice 
ruských vojáků odhodlaná získat z nebezpečného 
podzemí ničivou zbraň boha Peruna. A to za 
každou cenu.

Co se stane, když se temné hlubiny posvátné hory 
začnou bránit a dávná předpověď je najednou až 
mrazivě reálná? 

Dobrodružný thriller z pera nejznámějšího 
českého záhadologa tak, jak jej mají čtenáři 
nejraději – s pořádnou porcí tajemna 
a připomenutím, že brát stará proroctví na 
lehkou váhu se nevyplácí.

9 7 7 4 4 3 3 38 8 80 0

ISBN 978-80-7404-338-3

Doporučená cena 279 Kč

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Perunův hněv desky.pdf   1   11. 9. 2020   16:37:05

Jiří Chalupa Jitka Petrová

Všechna zvířátka se neustále dožadují nových senzačních zpráv.
A tak tatínek Kokoška, novinář a duší dobrodruh, vyráží do všech
koutů světa. Doprovází ho celá rodina, maminka Kokošková,
kohoutek Jonáš i vajíčko Emička, která se co nevidět vylíhne na svět.
Doprovoďte i vy Kokoškovy do Himálaje, vykoupejte se s nimi
v amazonském aquaparku a projeďte se na kole Velkým kaňonem.
Zažijete spoustu dobrodružství − se slepicemi totiž vůbec není nuda!

Napínavé příhody ze stejnojmenného večerníčku.
S veselými ilustracemi. Vhodné i pro nejmenší čtenáře.

9 788074 043321

Doporučená cena 279 Kč
ISBN 978-80-7404-332-1
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Napsala Sára Valnohová
Ilustroval Erik Berta
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Milí čtenáři a čtenářky, následujte 

mě do králičí nory! Bude mi ctí vám 

ukázat tajemná zákoutí internetu 

a sociálních sítí, ze kterých se 

jednomu může občas zamotat hlava. 

Díky téhle knížce se ale v online 

světech neztratíte, a navíc to bude 

legrace! Můžete si do ní kreslit, psát 

a jako bonus vám ukážeme slepici, 

která se stala hvězdou Instagramu, 

nebo Masaryka na skejtu.

Tak honem otočte list, 

dobrodružství začíná!

V knize najdete:

Proč je tak těžké odtrhnout se od obrazovky

Nové technologie, jak s nimi žít a přežít?

Je všechno, co je na internetu, pravda?

Influenceři 

Youtuberem snadno a rychle

Je internet opravdu zadarmo?

Čím víc lajků mám, tím jsem lepší?

To je virál!

Mimozemštani, nerdi, geeci 
a další skvělí kamarádi

Kyberšikana

Online hry: diagnóza, 
nebo hvězdná kariéra?

A JAKO BONUS SE 
NAUČÍTE KRESLIT 

DOMEČEK JEDNÍM TAHEM 
A NAHLÉDNETE 

DO BUDOUCNOSTI!

ISBN 978-80 -7404 -345 -1

9 7 8 8 0 7 4 0 4 3 4 5 1
Doporučená cena je 269 Kč

Čtvrtek 23. září
12.00 Slavnostní otevření stánku České televize

12.15  Toulavá kamera 32 | křest knihy Ivety Toušlové a Josefa Maršála, s čestným
hostem – obchodním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem

Pátek 24. září
12.00 HERBÁŘ SPECIÁL aneb Ze zahrady přímo na talíř, ale také Pečeme 

sladce | beseda s Kateřinou Winterovou a Kristinou Šemberovou – 
spoluautorkou knihy Pečeme podle Herbáře 

13:30 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 2 | 
autogramiáda autorky knihy Michaely Učňové a moderátorů pořadu 
Terezy Hátleové a Petra Pěknice

16.30 Jaromír Šofr – Služebník krásné kinematogra� e | beseda ke 
knize autora Jana Lukeše, spoluautorů Jaromíra Šofra, Františka Maliny 
a Jana Černíčka

Veletržní noc

19:30 Rédl. Příběh člověka, který chtěl být čestný | autorské čtení 
Jiřího W. Procházky

Sobota 25. září
10.30 Zločiny Velké Prahy | beseda s autory knihy Petrem Zikmundem, 

Ivanem Hubačem a Janem Drbohlavem, s účastí duchovního otce 
seriálu, vrchního policejního rady plk. JUDr. Michala Dlouhého 
a představitelů seriálových rolí Denise Šafaříka a Dariji Pavlovičové

12.00 Setkání s Arnoštem Vašíčkem – „lovcem záhad“ | autogramiáda 
ke knihám České tajemno a Perunův hněv – ukázky z knihy v podání 
Josefa Horáka

14.00 Déčko i planeta jsou prga! | workshop, soutěž o ceny, beseda 
a autogramiáda

15.00 Alenka v říši GIFů | beseda s autogramiádou Sáry Valnohové 
a Vojtěcha Franců alias Oskara 

16.00 Peče celá země | autogramiáda autora knihy Martina Poláčka 
a spoluautorů – vítězky soutěže Petry Burianové a porotce soutěže 
Josefa Maršálka

Neděle (Večerníčková) 26. září
10:00 Večerníčky České televize | soutěžní kvíz s programovým 

dramaturgem ČT:D Milošem Zvěřinou

10:30 Kokoškovi na cestách | scénické čtení v podání herců Divadla Puls, 
autogramiáda autorů knihy Jiřího Chalupy a Jitky Petrové, soutěž o knihu

12:00 Vynálezce Alva 3 | výtvarná dílna s autory knihy Klárou Smolíkovou 
a Jiřím W. Procházkou a ilustrátorem Luďkem Bártou, soutěž o knihu

Veletržní noc

ISBN 978-80-7404-344-4

Doporučená cena 399 Kč
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Doporučená cena je 269 Kč

Srdečně Vás zveme ke stánku ČT
P 408  v pravém křídle Průmyslového paláce
od 23. do 26. září 2021

Česká televize – hlavní mediální partner 
mezinárodního veletrhu a literárního festivalu 
Svět knihy Praha 2021

Připravili jsme pro Vás výběr knih, DVD a dalších produktů

Mimořádné veletržní slevy!    Knižní dárky!

Edice České televize slaví 15. výročí


