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Václav Žmolík
Krajinou vínaVíte, kde mají na návsi pomník s vinnými hrozny? 

Proč se Sylvánskému říká zelené, 
i když je to víno bílé? 

S čím je dobré ho párovat?
 Jak se pije košer víno nebo kde jsou 

Modré sklepy?

Odpovědi na tyto a další otázky hledá Václav Žmolík v krajině 
vínu zaslíbené, a to nejen v oblasti jižní Moravy, jak bývá zvykem, 
ale i na Kroměřížsku nebo třeba Mostecku, kde se víno pěstuje 
na výsypkách z uhelných dolů. Ať už pěšky, na kole, autem, či 
na traktoru, putujeme s autorem na vinice za vinaři, kteří se 
rozhodli pokračovat v tradici prastarého řemesla. Pod jejich 
rukama se na vyhlášených tratích rodí odrůdy révy vinné, kterým 
neřeknou jinak než Rulanda, Sylván, Šardonka. Krajinou vína, 
to jsou však i města a vesničky se svými pamětihodnostmi, 
poutní místa, tajemná sklepení i výhledy z nejvyšších pater 
rozhleden. Do rukou se vám proto dostává průvodce věnovaný 
všem milovníkům vína a také vinařské turistiky. 

Kniha vznikla podle druhé řady cestopisného 
televizního cyklu Krajinou vína. 
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Proč jsou vlastně na světě čerti?
Aby byl na světě pořádek. A proto pekelný veterán 
Černoprsk a čertík Trdlík, kteří se omylem objeví 
na Zemi v roce 2021, napravují a trestají lháře, 
podvodníky, zloděje, kazisvěty a lumpy. Pomáhá 
jim v tom Trdlíkova kamarádka Rozárka, která 
dbá na to, aby čerti při spravedlivém trestání 
nebyli moc přísní a krutí.
Knížka je literárním přepisem prvních sedmi 
dílů Večerníčku Jiřího P. Mišky a Jiřího Žáčka.
Je vhodná pro předškolní děti a malé čtenáře.
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Doporučená cena 299 Kč

Jiří Žáček • Jiří P. Miška • Luděk Bárta
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12 NOVÝCH SOUTĚŽÍCÍCH A JEJICH 30 PEKAŘSKÝCH I CUKRÁŘSKÝCH 
VÝZEV V DALŠÍM ROČNÍKU SVĚTOZNÁMÉ SOUTĚŽE!

115 jedinečných soutěžních receptů na sladká i slaná jídla pro všechny milovníky cukráren (rakvičky, indiánky, 
válcový dort), kynutého pečiva (rohlíky, vánočka, koblihy), babiččiných receptů (bublanina, perník), 

ale i vyznavače slaného (škvarkové placky, empanada, quiche), nového (tartin, millefeuille) 
anebo roztomilého (dortová lízátka).

Navíc exkluzivní recepty porotců Josefa Maršálka, Michaely Landové a technoložky Zlaty Otavové. 
Tentokrát i bezlepkově!
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Markéta Poláčková

O paní Jiřině Bohdalové  je známo, že je vášnivou sběratelkou 

kuchařských knih i jednotlivých receptů, má ráda dobré jídlo a vaření patří k jejím 

velkým koníčkům. Není proto divu, že pravidelnou součástí jejího pořadu Hobby naší 

doby je i rubrika Dnes vaří…, a to už více než deset let. Do pořadu si zve své kolegy 

z umělecké branže, a i když sama je mistrem také v oblasti kulinařiny, nechává jim 

prostor, aby předvedli své kuchařské umění podle vlastních receptur. S oblibou říká-

vá, že je jim pouze „k ruce“. 

Do této, v pořadí již druhé knihy receptů ke zmíněnému pořadu vybrala hostitelka 

opět osmdesát receptů od téměř padesáti známých osobností, které mají jedno spo-

lečné – předestírají jídla chutná, ale většinou zároveň nenáročná na přípravu a využí-

vají při tom běžně dostupné suroviny. Šetří tak čas i peněženku. Každý má tedy mož-

nost nejen nahlédnout do jídelníčku slavných, ale také si vybrané pokrmy a moučníky 

zařadit do jídelníčku svého a své rodiny. Recepty jsou doplněny odkazy na i-vysílání 

s videoukázkami z vaření hvězd. 
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„Původní odrůdy, láskyplná péče o zahradu
a skvělé recepty. To je můj Herbář ze zahrady

přímo na talíř. Už podruhé!“
Zahrada je nevysychající studnice inspirace. Stačí ji pozorovat, nechat se vést sezonou 

a s nadšením zkoušet všechny zajímavé odrůdy, které nám příroda nabízí. V druhém díle najdete 
další druhy a původní odrůdy zeleniny a tentokrát i ovoce, které zvládne vypěstovat téměř každý. 

A hlavně spoustu receptů na slaná a sladká jídla i na plnou spíž, abyste si všechnu 
tu krásnou úrodu mohli užívat po celý rok. Tak ať vyklíčí, co má, a sní se, co se navaří!

ISBN 978-80-7404-354-3

Doporučená cena 499 Kč
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Srdečně Vás zveme ke stánku ČT
106  v Hale C
od 9. do 12. června 2022

Česká televize – hlavní mediální partner 
mezinárodního veletrhu a literárního festivalu 
Svět knihy Praha 2022 

Připravili jsme pro Vás výběr knih, DVD a dalších produktů
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Srdečně Vás zveme ke stánku HC 106

Čtvrtek 9.  června

12:00 Slavnostní otevření stánku České televize

12:15 Toulavá kamera | křest knihy Ivety Toušlové a Josefa Maršála 
za účasti obchodního ředitele ČT Hynka Chudárka

13:30 Hyde Park Civilizace2 | beseda a autogramiáda 
s Gabrielou Cihlářovou a Danielem Stachem

Pátek 10.  června

10:00 Krajinou vína 2 | křest knihy Václava Žmolíka, 
s hostem – ředitelem Vinařského institutu Petrem Psotkou

12:00 Herbář ze zahrady přímo na talíř 2 | autogramiáda 
Kateřiny Winterové

13:30 Zeleninová zahrádka polopatě | křest knihy Romana Pavely, 
s hosty – Kateřinou Winterovou a Filipem Čapkou

Sobota 11.  června

10:30 Krajinou vína 2 | beseda s Václavem Žmolíkem  

12:00 Když hvězdy vaří… 2 | autogramiáda Jiřiny Bohdalové a jejích 
hostů

14:00 Peče celá země 2 | autogramiáda Markéty Poláčkové, 
Michaely Landové, Josefa Maršálka, Zlaty Otavové a soutěžících 
ze stejnojmenné cukrářsko-pekařské show

15:00 Zeleninová zahrádka polopatě | beseda s Romanem Pavelou

Neděle (Večerníčková) 12.  června

10:00 Honza a beránek | autorské čtení Michala Čunderleho, 
s hosty – Josefem Ladou a Adamem Kubantem 

11:30 Kdopak by se čertů bál | scénické čtení v podání herců Divadla 
Puls, autogramiáda tvůrců Večerníčku a knihy – Jiřího Žáčka, Jiřího P. 
Mišky a Luďka Bárty

13:00 Chaloupka na vršku – další vyprávění | beseda se Šárkou 
Váchovou, scénické čtení v podání herců Divadla Puls 

na setkání s osobnostmi, 
které znáte z televizní obrazovky 


