
ČESKÁ POTRAVINÁ ŘSKÁ SPOLEČNOST Z. S., PRAHA 

 Odborná skupina pro nové sm ěry v potraviná řském pr ůmyslu ČPS 
 

a 

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ 
Praha 

 

  Vás zvou 

na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná 

dne 28. června 2016 od 14:30 hod.  
v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p.  

na téma: 

CHVÁLA ČESKÉ KUCHYNĚ 
tradice, jídlo, stolování, osobnosti 

Přednášející 

PhDr. Hugo Schreiber 
nakladatelství Perseus 

Těšíme se na Vaši účast!  

Ing. Ctibor Perlín, CSc., v. r.   Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., v. r.  
předseda ČPS z. s.   ředitel ÚZEI 

Ing. Ilona Mrhálková, v. r. 
organizační tajemník  

pro potravinářské úterky, ÚZEI 

Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů. 
Změna programu vyhrazena. 

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací, 120 00 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644 



Abstrakt  

 
Přednáška se věnuje historickému vývoji i současnosti české gastronomie. Představí 

reprezentativní publikaci Chvála české kuchyně - tradice, jídlo, stolování, osobnosti, která vyjde na 

podzim letošního roku.  

Kniha je biblí české gastronomie. Zahrnuje celé panorama českého kuchařského umění. Od 

tradičních svátků, oborových a specializovaných kuchyní, hoteliérů, kuchařů, spolků a škol, autorů 

kuchařských knih, až po nositele Michelinských hvězd. Občanský a církevní rok se věnuje tradičním 

stravovacím zvyklostem. Historické panorama se zabývá vývojem pohostinství a jednotlivými typy 

oborových kuchyní. Kapitola Osobnosti, kuchařské školy a spolky mapuje nejvýznamnější autory 

kuchařských knih, šéfkuchaře a hoteliéry. Jídlo a pití přináší informace o potravinách, včetně úpravy 

pokrmů. V oddíle Technické vymoženosti kuchyně je představen vývoj a proměny kuchyně. V každé 

kapitole jsou zařazeny citáty o jídle a pití z děl českých spisovatelů: od Boženy Němcové, Aloise Jiráska 

po Ladislava Fukse a Bohumila Hrabala. 

Informace najdete na www.chvalaceskekuchyne.cz. Kniha vychází pod patronací Mariana Jurečky, 

ministra zemědělství ČR; Hospodářské komory ČR; Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 
 


