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lednové číslo časopisu Světa potra-
vin je věnováno zdravému životnímu 
stylu. Není divu – bývá dobrým a ob-
vyklým zvykem, že v rámci novoroč-
ních předsevzetí si mnohý z nás pří-
sahá, že zhubne, začne cvičit nebo 
přestane jíst sladkosti. Berte tedy 
téma měsíce jako takový drobný ná-
vrh, jak tato předsevzetí uskutečnit. 
Rozhodně Vám nehodláme předklá-
dat zaručené způsoby, jak zhubnout, 
co vyřadit z jídelníčku a co do něj za-
řadit. Právě naopak, to pravé kouzlo 
zdravého životního stylu totiž netkví 
v tom, že budete závistivě pozoro-
vat šťastnější přátelé, kteří nepřibe-
rou kilo po pouhé jedné tabulce čo-
kolády, ale spíše v tom, že všechny 
vaše oblíbené potraviny a pochutiny 
budete konzumovat v rozumné míře 
nebo malém množství. Že smetanové 
dorty ke snídani, obědu i večeři niko-
mu příliš štíhlosti a hlavně zdraví ne-
dodají, je více méně jasné, ale jednou 
za týden? Proč ne. 

Druhým aspektem zdravého život-
ního stylu je totiž dostatek pohybu. 
Upřímně, v době, kdy je téměř v kaž-
dé rodině auto, kdy zůstávají neza-
placeny složenky, protože před poš-
tou nebylo kde zaparkovat a většina 
z nás má sedavé zaměstnání, je ne-
dostatek pohybu přímo alarmující. 
A přitom stačí tak málo. Místo čeká-
ní na výtah vyběhnout pár pater pěš-
ky (vím, o čem mluvím, celkem pra-
videlně se mi daří bydlet ve čtvrtém 

patře činžovního domu bez výtahu), 
při cestě z práce nebo do práce vy-
stoupit o stanici dřív a zbytek dojít 
pěšky, pořídit si psa a konat dlouhé 
procházky (máloco mi tak pomoh-
lo vyčistit si hlavu a přestat myslet 
na problémy jako procházky s mým 
psem) nebo nevyřizovat problémy 
s kolegy sedícími ve stejné budově 
telefonem a mailem, ale jednoduše 
za nimi zajít. Je to s podivem, ale i tě-
mito zdánlivými maličkostmi uděláte 
pro své zdraví hodně dobrého.

Vězte tedy, že Vás po přečtení toho-
to čísla Světa potravin nemusí děsit 
ani novoroční předsevzetí týkající se 
hubnutí a pohybu, protože zkrátka 
budete vědět, jak na to.

Vše dobré v novém roce 2009
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editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vánoce a přípravy na ně jsou často spojeny s veselými či pře-
kvapivými událostmi. Pokud se vám podaří zažít nějakou ve-
selou nebo kuriózní příhodu při pečení vánočního cukroví, 
podělte se o ni s námi i ostatními čtenáři Světa potravin. 
Tři nejlepší příspěvky odměníme Vánoční kuchařkou.
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Zdravý
životní styl

  A JAK NA NĚJ

zaostřeno na…

PŘIPRAVILA DANA VEČEŘOVÁ
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zaostřeno na…

Ze zmíněných 52 % dospělých spa-
dá 35 % do kategorie lidí s nadváhou 
a 17 % do kategorie lidí obézních. Nej-
více jsou nadváhou a obezitou ohro-
ženi muži a starší lidé – v české po-
pulaci je přibližně 60 % mužů a 46 % 
žen s nadváhou. Znepokojující je rov-
něž zjištění, že 67 % populace ve věko-
vé skupině 18–44 let má normál-
ní hmotnost, zatímco ve věkové 
skupině nad 45 let má normální 
hmotnost pouze 30 % lidí. 

VLIV MÁ RODINA I OBEZITA 
V DĚTSTVÍ

Ukazuje se, že obezita v dět-
ství má velký vliv na to, zda 
má, či nemá člověk v dospě-
losti rovněž sklon k nabírání 
hmotnosti. Přibližně tři čtvrti-
ny dospělých, kteří trpí nadvá-
hou, byli obézní už jako děti. 
Naproti tomu ve skupině lidí, 
kteří nadváhou v dětství netr-
pěli, má sklony k obezitě ne-
celých 50 %.

Rovněž je prokázáno, že 
sklony k obezitě jsou velmi 
úzce svázány s výskytem obe-
zity v rodině. Statistické úda-
je jsou nemilosrdné: u lidí, 
kde byl jeden z rodičů obéz-
ní, trpí v dospělosti nad-
váhou 62 %. Tam, kde byli 
oba rodiče obézní, je šance 
na obezitu u jejich potom-
ků více než 70 %. Naopak u lidí, je-
jichž rodiče sklony k nadváze neměli, 
je obézních pouze 46 %.

OBEZITA ZPŮSOBUJE PROBLÉMY
Lidé s nadváhou prokazatelně čas-

těji trpí vysokým krevním tlakem, 
chorobami pohybového aparátu, zvý-
šenou hladinou cholesterolu a kardi-
ovaskulárními chorobami. Například 
lidé s nadváhou trpí vysokým krevním 
tlakem více než 3x častěji a lidé s obe-
zitou dokonce více než 5x častěji než 
lidé s normální hmotností. U obéz-
ních žen je navíc daleko vyšší výskyt 
problémů se žlučníkem i kloubními 
problémy. 

JAK ŽÍT ZDRAVĚ
Samozřejmě, že je daleko jednoduš-

ší obezitě a nadváze předcházet, než se 
nadměrných kilogramů obtížně zbavo-
vat. Takže jak na to. Jedním z nejdůle-
žitějších kroků je samozřejmě úprava 
jídelníčku – jíst zdravě v podstatě zna-
mená jíst pestrou stravu v optimálním 

množství stanoveném podle věku, 

pohlaví a stupně aktivity. Je třeba dbát 
na to, aby zejména děti dostávaly s jíd-
lem všechny potřebné výživné látky 
pro úspěšná růst a vývoj. To znamená 
(ale nejen pro děti) pravidelnou a čas-
tou konzumaci ovoce a zeleniny, škro-
bu – jednodušeji řečeno chleba, obilo-
viny, rýže či brambor, ale také potravin 
bohatých na bílkoviny, jako je maso, 
ryby, vejce a pochopitelně také mléko 
a mléčné produkty jako mléko, jogur-
ty nebo sýry.

Potraviny se škrobem
Pod tímto názvem, jak už jsme uved-

li výše, se skrývá chléb, obiloviny, rýže, 

těstoviny brambory nebo snídaňové ce-
reálie (např. kukuřičné lupínky). Potra-
viny se škrobem jsou vydatným zdro-
jem energie, ale obsahují rovněž vápník, 
železo a B vitaminy. Vyzkoušejte také 
celozrnné varianty, které na rozdíl 
od bílého pečiva obsahují více vlákni-
ny a jiných živin. Navíc konzumace ce-
lozrnných produktů vám lépe pomůže 
udržet optimální tělesnou hmotnost, 
protože se budete cítit najezení pod 
delší dobu.

TIP
Zahrňte do svého jídelníčku alespoň je-
den druh vyjmenovaných potravin z této 
skupiny – zahajte den toastem z celo-

zrnného chleba, k obědu si dejte 
těstovinový salát nebo k večeři 
využijte jako přílohu brambo-
ry či rýži.

Ovoce a zelenina
Není snad nikoho, kdo by ne-

věděl, že ovoce a zelenina obsa-
hují celou řadu vitaminů a mi-
nerálních látek, které mají velký 
význam ze zdravotního hledis-
ka. Většina lidí by rozhodně měla 
jíst více ovoce a zeleniny, než tak 
činí v současné době. Jezte ovo-
ce a zeleninu ve všech možných 
úpravách – čerstvou, zmrazenou, 
nakládanou, zavařenou nebo suše-
nou a pijte ovocné džusy. I v upra-
veném ovoci a zelenině je stále za-
chována řada prospěšných látek.

TIP
Jezte denně široké spektrum zele-
niny a ovoce různých druhů i ba-
rev. K snídani si dopřejte sklenici 
džusu nebo nakrájené ovoce, zele-
ninovou polévku nebo malý salát 
k obědu, jablko jako svačinu či pře-

snídávku, jednu nebo dvě porce zeleni-
ny (například mrkev a brokolici) k hlav-
nímu jídlu.
Přidávejte zeleninu k většině vařených jí-
del – například čerstvá rajčata k těstovi-
nám nebo červenou papriku na pizzu.

Luštěniny
Fazole a čočka jsou významným 

zdrojem bílkovin, vlákniny a železa. 
Jsou jedním z nejlepších jídel pro vege-
tariány a zdravou nízkotučnou volbou 
pro milovníky masa. Upřímně, napří-
klad mexická kuchyně by se bez fazo-
lí neobešla a je nanejvýš výborným do-
plňkem k masu v této kuchyni.

Celkem 52 % dospělých obyvatel České republiky trpí nadváhou 
nebo dokonce obezitou. Riziko nadváhy v dospělém věku roste 
v souvislosti s tím, zda měla dotyčná osoba nadváhu již v dět-
ství anebo v případě, že se nadváha vyskytuje v rodině. Čím více 
členů rodiny trpí nadváhou nebo obezitou, tím větší je riziko, že 
nadváhou bude trpět i jejich příbuzný.
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zaostřeno na…
TIP
Luštěniny můžete přidávat do salátu, 
k masu, do polévek a dají se využít i jako 
náhrada masa. Zkuste použít luštěniny 
jako náhražku masa například do lasag-
ní, do tortil nebo do polévky. Hummus, 
ač jídlo pro nás s nevábným názvem, je 
vlastně ochucené pyré z cizrny a je vel-
mi zdravou variantou jako náplň send-
vičů k obědu nebo jako dip pro namá-
čení kousků mrkve. Můžete si ale také 
vyrobit cizrnovou pomazánku, která je 
neobyčejně chutná.

Ryby
Ryby a mořské plody jsou 

rovněž výborným zdrojem bíl-
kovin a minerálů jako selen 
nebo zinek. Bílé ryby, jako je 
treska nebo platýz zároveň ob-
sahují velmi málo tuku. Ryby 
s vyšším obsahem tuku, jako je 
makrela, losos, sardinky nebo 
čerstvý tuňák, jsou velmi dob-
rým zdrojem zdraví prospěš-
ných tuků, zvláště omega-3 
mastných kyselin, které jsou 
například u dětí významné 
pro vývoj mozku a v pozděj-
ším věku slouží jako ochra-
na proti kardiovaskulárním 
nemocem.

TIP
Dopřejte si ryby alespoň 
dvakrát týdně – grilované 
nebo vařené ovšem radě-
ji než smažené. Pokuste se 
ke konzumaci ryb přesvěd-
čit také děti, a to alespoň 
jednou týdně. Chlapci by 
v optimálním případě měli konzu-
movat až čtyři porce ryb týdně, děvča-
ta alespoň dvě.

Maso
Maso jak hovězí, vepřové, jehněčí či 

drůbeží poskytuje našemu tělu bílko-
viny, B vitaminy a zinek. Červené maso 
je rovněž dobrým zdrojem železa, kte-
ré je nezbytné pro tvorbu červených kr-
vinek. Zejména děti potřebují v období 
dospívání dostatek železa kvůli rychlé-
mu růstu a rozvoji svalů.

TIP
Dávejte přednost libovému nebo drůbe-
žímu masu před masem tučným. Při va-
ření se snažte nepřidávat další tuky a při 
přípravě odstraňte z masa viditelné tuč-
né části.

Alternativou k živočišným bílkovinám 
jsou například ořechy, tofu (výrobek ze 
sóji) nebo již zmíněné luštěniny. Tyto 
potraviny mohou zásobit tělo dosta-
tečným množstvím bílkovin, ale na roz-
díl od masa a ryb neobsahují dostatek 
zinku nebo vitaminu B12.

Mléčné produkty a vejce
Mléčné produkty jsou významným 

zdrojem vápníku, který je potřebný pro 
zdravé kosti. Mimo jiné obsahují mléčné 
produkty bílkoviny a vitaminy A a B12.

Pro mnoho lidí je mléko význam-
ným zdrojem vápníku, které se nachází 
jak v nízkotučném, tak v plnotučném 
mléce. Zatímco pro dospělé spotřebi-
tele je nízkotučné mléko a mléčné vý-
robky vhodnou cestou jak snížit příjem 
tuku, děti by měly pít plnotučné mléko 
a jíst plnotučné mléčné výrobky k za-
bezpečení dostatku energie, a to nejmé-
ně do věku dvou let. Od dvou let výše 
mohou pít a konzumovat i nízkotuč-
né výrobky, ale jen v tom případě, že jí 
v dostatečném množství ostatní potra-
viny a získají dostatek energie z nich.

Vejce
Vajíčka jsou rovněž potraviny bohaté 

na bílkoviny, vitaminy A, D a B12. Mů-
žete je konzumovat v mnoha kuchyň-
ských úpravách.

TIP
Nízkotučné potraviny jako polotučné 
mléko, nízkotučné jogurty nebo sýry 
se sníženým obsahem tuku jsou vhod-
né i pro školou povinné děti, protože 
jim poskytují dostatek výživných látek 
za současného nízkého příjmu tuků. 
Nízkotučný jogurt můžete použít 
do dezertů místo šlehačky nebo sme-
tany.
Vejce mohou pomoci udělat vaši sva-
činu zdravější. Nejvhodnějším způ-
sobem jejich úpravy je bez přidávání 

tuku, tedy např. vaření. 

TUKY
Všichni potřebujeme 

přijímat z potravy ales-
poň malé množství tuku, 
protože nám poskytuje 
esenciální mastné kyse-
liny a zároveň umožňují 
tělu absorbovat vitaminy 
rozpustné v tucích. Napří-
klad mateřské mléko ob-
sahuje vysoký podíl tuku, 
ale děti, které přecháze-
jí na smíšenou stravu, by 
již měly přijímat jeho niž-
ší množství. Příliš mnoho 
tuku škodí v dětství i v do-
spělosti.

Existují dva rozdílné typy 
tuků – nasycené a nenasyce-
né tuky. Nasycené tuky (vy-
skytují se v mase, masných 
produktech, mléku a mléč-
ných produktech a tzv. 
snack potravinách jako jsou 
bramborové lupínky, krekry 
apod.) mohou při nestřídmé 
konzumaci zvyšovat hladinu 

cholesterolu v krvi a zvyšovat riziko sr-
dečních chorob ve vyšším věku. V žád-
ném případě to ale neznamená, že by 
se člověk měl vyhýbat konzumaci po-
travin s nasycenými mastnými kyseli-
nami. Obsahují totiž i řadu jiných, tělu 
více než prospěšných vitaminů a mine-
rálních látek, a jejich konzumace v ro-
zumné míře jen těžko může někomu 
uškodit. Nenasycené mastné kyseliny 
(vyskytují se zejména v rostlinných ole-
jích a některých rybách) naopak hladi-
nu cholesterolu snižují. Navíc zahrnu-
jí tzv. esenciální mastné kyseliny, které 
naše tělo neumí vytvořit. Z těchto dů-
vodů je nezbytné do jídelníčku zařadit 
také rostlinné oleje, ryby, pomazánky 
z rostlinných tuků a v rozumné míře 
také ořechy.

www.svet-potravin.cz8
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zaostřeno na…

TIP
Snižte množství oleje používaného při 
vaření zejména dětem, ale i dospělým.
Ořechy a semínka jsou zdravější alter-
nativou ke svačině než sušenky nebo 
oplatky. Dopřejte si například hrst 
oříšků nebo sušeného ovoce jako sva-
činu.

SŮL
Většina soli, které lidské tělo při-

jme, je obsažena v potravinách, nikoliv 
ve slánce na stole, kterou si jídlo doso-
lujeme. Získáme-li návyk příliš mno-
ho solit, rozhodně to není dobré pro 
vaše zdraví, neboť může dojít ke zvýšení 
krevního tlaku. V pozdějším věku pak 
vzniká riziko srdečních chorob.

TIP
Při vaření zkuste nahradit sůl různými 
bylinkami, kořením nebo zeleninou, na-
příklad česnekem nebo citronem.

CUKRY
Potraviny s vysokým podílem přida-

ného cukru mají obvykle rovněž vysoký 
obsah energie (kalorií), což znamená, že 
se dobře konzumují, ale zároveň zvyšují 
vaši hmotnost. A jestliže jsou sladkosti 
a sladké nápoje konzumujete ve velkém 
množství, připravte se také na zvýšenou 
kazivost zubů.

TIP
Potraviny s vysokým obsahem cukru 
dávejte dětem, ale i sobě, v rozumném 
množství.
Místo zmrzliny si dopřejte jako desert 
raději čerstvý ovocný salát.

DŮLEŽITÝ JE POHYB
Zdravý jídelníček je pouze jednou 

stranou mince zdravého životního sty-
lu. Druhou, neméně významnou, je 
dostatek pohybu. Nadváha je v mno-
ha případech způsobena nepoměrem 
mezi příjmem a výdejem energie, kdy 
na jedné straně přijímáme z potravy vel-
ké množství energie, ale na druhé straně 
ji nedostatečně vydáváme – nedostat-
kem pohybové aktivity a sedavým způ-
sobem života.

Nedostatek aktivního pohybu je ce-
loevropským problémem a objevuje se 
již v dětském věku. Například jen 34 % 
dětí ve věku 11–15 let má dostatek po-
hybu. 

TIP
Při cestě z práce a do práce vystupte o za-
stávku dříve a zbytek dojděte pěšky.
Místo čekání na výtah jděte pěšky.
Nepište kolegům e-maily, ale zajděte 
za nimi do kanceláře.

VĚDĚLI JSTE, ŽE
…nedostatek pohybové aktivity je 

zodpovědný za přibližně 600 000 před-
časných úmrtí ročně v celoevropském 
měřítku?

…lidé, kteří nejsou pohybově aktiv-
ní, trpí dvakrát častěji vážnými nemo-
cemi a předčasným úmrtím?

…náklady na lékařskou péči 
u pohybově aktivních lidí jsou 
o 30 % nižší než u lidí, kteří ak-
tivnímu pohybu neholdují.

POMOHOU I OBALY POTRAVIN
Cestu ke zdravému životnímu 

stylu podporují i výrobci potra-

vin. Objevíte-li na obalech některých 
výrobků zkratku GDA, neznamená 
to nic jiného než doporučené denní 
množství (z anglického Guideline Dai-
ly Amounts), které uvádí obsah ener-
gie v jedné porci potraviny i jeho po-
díl na doporučeném denním příjmu 
na osobu. Stejné informace najdou 
spotřebitelé i o množství důležitých 
živin, jako jsou cukry, tuky, nasycené 
mastné kyseliny a sodík. Tyto údaje 
pak mohou spotřebitelé využít pro ori-
entaci při nákupu potravin.

Uvedené procentuální vyjádření ob-
sahu jedné porce z doporučeného den-
ního množství energie a živin je skvě-
lým nástrojem sloužícím k sestavení 
zdravého jídelníčku a dodržování ži-
votního stylu. Protože se ale požadav-
ky na výživu mění v závislosti na věku, 
hmotnosti, výšce, pohlaví a úrovni fy-
zické aktivity, nepředstavují tato denní 
množství cíle, kterých má být dosaže-
no, ale doporučené hodnoty. Podíl jed-
né porce uvedený na výrobcích přitom 
představuje procento z doporučeného 
denního množství zdravé ženy s prů-
měrnou hmotností a průměrnou po-
hybovou aktivitou. Zatímco u dětí je 
třeba tyto hodnoty snížit, muži nao-
pak potřebují obecně vyšší energetic-
ký příjem. 

Cestu ke zdravému

životnímu stylu podporují

i výrobci potravin
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 …pane
Palasi

„Vařím celkem rád,

nejraději ale připravuji zvěřinu.“

jak to chutná Vám…

PTALA SE DANA VEČEŘOVÁ
FOTO  PROKOP JIRSÁK
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STAL JSTE SE HEJTMANEM MORAVSKO-

SLEZSKÉHO KRAJE. MŮŽE SE MORAVSKO-

SLEZSKÝ KRAJ PYŠNIT NĚJAKÝMI POTRA-

VINÁŘSKÝMI SPECIALITAMI, KTERÉ JINDE 

V ČR NEJSOU?

„Samozřejmě že může. Například 
Štramberské uši nebo uzené vepřové 
koleno MORAVAN.“ 

BYL BYSTE PŘÍZNIVCEM TZV. REGIO KLA-

SY, KTERÁ BY SE UDĚLOVALA NEJLEPŠÍM 

A TRADIČNÍM SPECIALITÁM Z KAŽDÉHO RE-

GIONU NAŠÍ REPUBLIKY?

„Jistě. Domnívám se, že ta-
kové ocenění kvality by si za-
sloužila řada výrobků našeho 
kraje.“

JSTE ZNÁM JAKO VÁŠNIVÝ MYSLIVEC. DO-

PORUČIL BYSTE NAŠIM ČTENÁŘŮM KONZU-

MACI ZVĚŘINY?

„Určitě! Vždyť už Ota Pavel ve svých 
knížkách tvrdil, že ve zvěřině je síla.“ 

UDRŽUJETE SE V DOBRÉ KONDICI ZDRAVOU 

VÝŽIVOU, NEBO SI RÁD DOPŘEJETE I TRA-

DIČNÍ ČESKOU KUCHYNI?

„Snažím se jíst zdravě. Jím zeleni-
nu, maso, drůbež ryby a hlavně zvěři-
nu, ale tradiční českou kuchyní – vep-
řovou se zelím nebo svíčkovou – nikdy 
nepohrdnu.“ 

NENÍ TAJEMSTVÍM, ŽE JSTE VYSOKOU ŠKO-

LU STUDOVAL V BULHARSKU. MŮŽETE NA-

ŠIM ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT BULHARSKOU 

KUCHYNI? JE V NÍ NĚJAKÁ SLOŽKA/SURO-

VINA, KTEROU BYSTE PŘIVÍTAL I V ČESKÉ 

KUCHYNI?

„Bulharská kuchyně má několik spe-
cialit, které už u nás „zdomácněly,“ na-
příklad sýr feta nebo šopský salát. Pro 
bulharskou kuchyni je typické použití 
bylinky saturejky, jejíž lístky se přidávají 
do salátů, polévek, mletých mas i mari-
nád k nakládání zvěřiny, ryb a drůbeže. 

Já jsem si oblíbil například kebabčata 
z mletého masa a baničku, což je slaný 
koláč. Bulhaři mají také kvalitní červe-
ná vína.“

A CO VY A VAŘENÍ? VYHÝBÁTE SE KUCHY-

NI, NEBO NÁM MŮŽETE DOPORUČIT NĚJA-

KÝ RECEPT?

„Vařím celkem rád, nejraději ale při-
pravuji zvěřinu. Mohl bych zejména 

doporučit bažanta nadívané-
ho jedlými kaštany.“ 

jak to chutná Vám…

HEJTMAN JAROSLAV PALAS MÁ RÁD ZVĚŘINU. CHUTNAJÍ 
MU ALE I OBĚDY V JÍDELNĚ KRAJSKÉHO ÚŘADU
(NA SNÍMKU S TAJEMNÍKEM PETREM MARCINEM)
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné – pro Vaše dítě? 

AUTORKA  DANA RŮŽIČKOVÁ, DIS., NUTRIČNÍ TERAPEUTKA, 
PORADENSKÉ CENTRUM VÝŽIVA DĚTÍ

Vláknina
AUTORKA DANA RŮŽIČKOVÁÁÁ, DIS., NUTRIČNÍ TERAPEUTKA, 

PORADENSKÉ CENTRUM VÝŽIVA DĚTÍ

v dětském jídelníčku

Vláknina patří mezi nezastupitelné složky výživy, proto je nutné, aby potraviny s obsahem vlákniny byly kaž-

dodenní součástí jídelníčku dětí, dospívajících, dospělých i seniorů, zkrátka každého z nás. Množství vlákni-

ny, které by mělo být v jídelníčku dítěte a dospělého se ovšem významně liší. Na řešení problémů spojených 

s konzumací neodpovídajícího množství vlákniny velmi často narážíme při konzultacích v Poradenském cen-

tru Výživa dětí. Rodiče se snaží dítěti připravit jídelníček co možná nejlépe, ale často se svou neznalostí do-

pouštějí chyb, které mohou mít negativní vliv na zdravotní stav jejich dítěte.

VLÁKNINA
Vláknina patří mezi složené sachari-

dy, neboli polysacharidy. Vlákninu sice 
trávicí systém člověka nedokáže strávit, 
a tělo z ní proto ani nezískává žádnou 
energii, i tak je ale její úloha v organis-
mu nezastupitelná, zejména v prevenci 
civilizačních nemocí. 

POTRAVINY BOHATÉ NA VLÁKNINU
Vláknina se nachází převážně v po-

travinách rostlinného původu – v ze-

lenině, ovoci, luštěninách, celozrnných 
obilovinách a cereáliích, bramborách, 
semínkách a klíčcích rostlin. V posled-
ní době se ale stále častěji do potravin 
přidává (ty se pak někdy označují jako 
tzv. funkční), takže ji můžeme nalézt 
i v potravinách živočišného původu, 
např. v jogurtech. Vlákninu také obsa-
huje řada potravinových doplňků. 

MNOŽSTVÍ VLÁKNINY V DĚTSKÉM 
JÍDELNÍČKU

Odborníci často upozorňují, že den-

ní množství vlákniny v jídelníčku dospě-
lých i dětí v České republice stále není 
dostačující. U malých dětí se s podob-
ným případem příliš nesetkáváme, ale 
u starších dětí a dospívajících již vlák-
nina v jídelníčku chybí poměrně často. 
Poznat to není těžké – v jídelníčku té-
měř nenajdeme celozrnné potraviny, ze-
leniny je v něm minimum a s konzuma-
cí ovoce na tom nejsou o mnoho lépe. 
Pod tlakem těchto a podobných infor-
mací se proto rodiče dětí nezřídka mylně 
domnívají, že by měli do jídelníčku své-
ho potomka zařazovat potraviny boha-
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné – pro Vaše dítě? 
té na vlákninu již od jejich nejútlejšího 
dětství. Pro děti mladší deseti let ale pla-
tí jiná výživová doporučení než pro jejich 
rodiče a dospívající. Na rozdíl od dospě-
lých, jejichž denní příjem vlákniny by 
se měl pohybovat kolem 30 gramů, 
je denní dávka pro děti mnohem 
nižší. Rodiče si ji mohou sami 
snadno vypočítat podle jedno-
duchého vzorečku:

Ke stanovení denního do-
poručeného množství vlákni-
ny pro děti je možné použít 
jednoduchý výpočet: k věku dí-
těte v letech připočítat 5 gramů 
vlákniny.

Příklad: Kolik gramů vlákniny by mělo 
mít v jídelníčku pětileté dítě? 
5 let + 5 gramů vlákniny = 10 gramů 
vlákniny na den

Doporučená denní dávka vlákniny na den 
pro pětileté dítě je tedy 10 gramů.

Při konzultacích na bezplatné in-
formační lince Poradenského cent-
ra Výživa dětí se rodiče dětí často pta-
jí na vhodnost zařazování celozrnného 
pečiva do dětského jídelníčku. I v dotaz-
nících stravovacích zvyklostí je mnoh-
dy uvedena pravidelná denní konzu-
mace celozrnného pečiva, celozrnných 
těstovin, rýže, luštěnin, ovoce a zeleni-
ny. Když rodiče upozorníme na skuteč-
nost, že tento postup není správný a že 
naopak může pro dítě znamenat jistá 
zdravotní rizika, často se diví. V přípa-
dě, že dítě bude mít ve své denní stra-
vě velké množství vlákniny a málo pije 
a málo se hýbe, může trpět bolestmi bři-
cha, nadýmáním a mít zácpu. V opač-
ném případě, kdy je ve stravě vlákniny 
hodně a dítě má zároveň hodně teku-
tin a věnuje se aktivnímu pohybu, může 
trpět průjmy. 

MNOŽSTVÍ VLÁKNINY PODLE VĚKU 
DÍTĚTE

Z výše uvedeného vyplývá, že je nut-
né při zařazování vlákniny do jídelníčku 
dítěte brát v úvahu také jeho věk. Pokud 
budeme připravovat jídlo pro dítě mlad-
ší zhruba deseti let, mělo by v jeho jídel-
níčku převažovat zejména pečivo bílé, 
které obsahuje méně vlákniny než peči-
vo celozrnné (celozrnný rohlík obsahu-
je 3–5 gramů vlákniny – obsah vlákniny 
záleží na výrobci – oproti bílému s 1–2 
gramy vlákniny). Ostatní potraviny, ob-
sahující vlákninu, by se měly také do jí-

delníčku dětí zařazovat s ohledem na je-
jich věk. Například ovoce by měly děti 
do deseti let přijímat více než zeleni-
ny, i když u starších dětí a dospělých se 

doporučuje poměr 
opačný. 

Děti starší deseti let 
by měly mít ve svém jídel-
níčku vlákniny větší množství, 
které je opět možné zjistit podle výše 
uvedeného vzorečku (například pro do-
spívajícího ve 13 letech to bude 18 g). 
Proto je vhodné těmto strávníkům zařa-
dit pravidelně do jídelníčku pečivo celo-
zrnné, dostatek ovoce a zeleniny, luště-
nin, celozrnných cereálií a dalších. 

Z výživového hlediska je pro děti 
vhodné spojení pečiva s bílkovinnou 
potravinou nebo tukem. Dojde tak to-
tiž ke snížení výsledného glykemické-

ho indexu jídla a zasycení vydrží del-
ší dobu (více o glykemickém indexu 
na www.fzv.cz). Ideální svačinou pro 
školáky je například pečivo (pro star-
ší děti celozrnné) potřené kvalitním 
rostlinným tukem nebo pomazánkou 
a obložené tvrdým sýrem nebo kva-
litní šunkou. Také zeleninová obloha 
dodá takové svačině mnoho minerál-

ních látek, vitaminů a další vlákni-
ny, tedy živin, které v dětském jí-

delníčku často chybí. Děti 
zasytí na delší čas a ener-

gie ze zdravé svačiny jim 
vydrží až do oběda.

NAVYKNĚTE DĚTI MÍSTO 
NA SUŠENKY NA OVOCE 

A ZELENINU
Sacharidy jsou pro lidský 

organismus důležitým zdrojem 
energie. Pod pojmem sacharidy ale často 
rodiče dětí vidí jenom bonbóny, sušen-
ky, sladké limonády, zkrátka nezdravé 
potraviny. Tak jako u ostatních základ-
ních složek výživy – bílkovin a tuků – je 
nutné naučit se rozlišovat mezi sacha-
ridy, které jsou pro organismus dítěte 
nevhodné, a těmi, které by naopak měly 
být každodenní součástí dětského jídel-
níčku. Právě mezi ty zdravé sacharidy 
patří vláknina, jejíž správný příjem by-
chom neměli podceňovat. 

100 g potraviny Energetická 
hodnota (kJ)

Vláknina (g) 
(Zdroj: NutriDan)

obilné vločky 1422 8,2

grahamové pečivo 1003 8

celozrnná houska 954 5,7

kukuřičná mouka 1480 5

pšeničná mouka hladká 1404 4

corn flakes 1492 4

chléb pšeničný bílý 991 3,5

celozrnná pšeničná mouka 1450 3,2

tukový rohlík, houska 1062 3

brokolice 109 3

kešu ořechy 2475 2,9

mrkev 125 2,4

pomeranč 180 2,2

jahody 138 2

jablko 143 2

salát hlávkový 46 1,5

kedlubna 100 1,4

brambory 293 1
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tipy na vinařské akce

leden
8. 1.
V pražských Holešovicích se ve sklípku Vaše víno 

uskuteční srovnávací degustace odrůdy Frankovka. 

Návštěvníci budou mít možnost hodnotit 100 stup-

nicí až 15 vín na kterých jim vyškolený personál ukáže 

rozdílnosti Frankovek z různých oblastí České repub-

liky. Více informací naleznete na www.vasevino.cz

9. 1.
Turné řízených degustací pětikorunkových vín Malé encyklopedie českých a moravských vín pokračuje i v lednu. Tentokráte to nejlepší ze soutěže domá-cích vín ochutnají v Kolíně U Zlaté štiky. Degustaci bude osobně řídit autor knihy Branko Černý a po ří-zené části bude následovat neformální diskuze spo-jená s prezentací publikace. Návštěvníci budou moci ochutnat devatenáct vín z Moravy a Čech. Více in-formací naleznete na www.vinnysklep.cz

15. 1.
Turné řízených degustací pětikorunkových vín Malé 
encyklopedie českých a moravských vín pokračuje 
i v lednu. Tentokráte to nejlepší ze soutěže domácích 
vín ochutnají v Ostravě v Hotelu ATOM. Degustaci 
bude osobně řídit autor knihy Branko Černý a po ří-
zené části bude následovat neformální diskuze spo-
jená s prezentací publikace. Návštěvníci budou moci 
ochutnat devatenáct vín z Moravy a Čech. Více in-
formací naleznete na www.vinnysklep.cz

16. 1.
Obec Židlochovice nabídne cyklus povídání o víně, 

který se budě věnovat odrůdám Rulandské šedé 

a Fratava. Akce proběhne v regionálním turistic-

kém informačním centru. Více informací nalezne-

te na www.zidlochovicko.cz

26. 1.–29. 1.
I v novém roce budou pokračovat tradiční seminá-
ře Moravínu (svaz moravských vinařů se sídlem ve 
Valticích). Tentokráte se mohou návštěvníci chys-
tat na Vinohradnický a vinařský seminář do Kobylí. 
Více informací na www.moravinvaltice.cz

22. 1.
Na ochutnávku vín Vás zvou v Hustopečích. Akce 

pořádaná městem Hustopeče proběhne ve sklepech 

zahrádkářského svazu. 

24. 1.
Moravany u Kyjova pořádají výstavu vín. Akce od-

startuje v 15.00 v místním kulturním domě. 

24. 1.
Spolek vinařů, ve spolupráci s Tereziánským sklípkem, pořádá společenský večer spojený s ochutnávkou vín. Více informací naleznete na www.vinariterezin.cz
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v obchodním řetězci 

Kaufland víno maďarského původu, u kterého laboratorní analýzy proká-

zaly přídavek vody, a to minimálně z 52 procent. Jednalo se o Rizling vlašský 

minöségi cuvée bor (víno bílé suché, šarže L080610). 

Národní kontaktní místo Systému včasného varování (Rapid Alert System 
For Food and Feed) v ČR, které funguje v rámci Státní zemědělské a potra-
vinářská inspekce, obdrželo první informace o případu irského vepřového 
masa kontaminovaného dioxiny v pátek odpoledne. Další notifikace násle-
dovaly během víkendu. SZPI informace dále distribuovala všem členům sys-
tému v ČR, např. orgánům ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární sprá-
vě, Ministerstvu zemědělství, Generálnímu ředitelství cel atd. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v úterý 9. prosince zorganizoval se-

tkání členů svazu z řad obchodních řetězců se zástupci dozorových orgá-

nů. Jednání se zúčastnilo rovněž vedení Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce, která v obchodních řetězcích kontroluje kvalitu a bezpečnost po-

travin. Při této příležitosti informoval ústřední ředitel Ing. Jakub Šebes-

ta přítomné zástupce řetězců o nové iniciativě SZPI, která má zajistit větší 

informovanost spotřebitelů. Inspekce se rozhodla pravidelně zveřejňovat 

žebříček obchodních řetězců, který bude sestavován podle výsledků kon-

trol SZPI. 

„V současné době jde o zcela mimo-

řádné zjištění. Falšování vína takových 

rozměrů je společensky velmi nebezpeč-

né a tomu samozřejmě bude odpovídat 

i sankce uložená SZPI,“ uvedl Ing. Jakub 

Šebesta, ústřední ředitel SZPI. „Zároveň 

se však potvrzuje, že takové jednání se 

příliš nevyplatí, SZPI již tři roky vlast-

ní unikátní zařízení fungující na prin-

cipu nukleárně magnetické rezonance, 

které takové falšování velmi snadno od-

halí,“ dodal. 
Tento Rizling vlašský mimo jiné také 

obsahoval 2,7 krát větší množství ky-

seliny citronové, než je povoleno. Víno 

naplnila maďarská firma Velezvin Kft. 

a do Kauflandu jej dodala společnost 

RYWINE s.r.o. z Valtic v množství 1104 

lahví. Uvedená šarže vína se vyskytuje 

jak v lahvích o objemu 1 litr, tak o ob-

jemu 0,75 litru. 
SZPI zakázala další prodej tohoto 

vína a nařídila společnosti Kaufland, 

aby jej stáhla ze všech svých provozo-

ven. Kromě toho inspekce o tomto pří-

padu informovala i příslušný dozorový 

orgán v Maďarsku.  
Zpracovala: Martina Šmídtová,

tisková mluvčí SZPI

Prostřednictvím systému RASFF ob-
držely všechny země EU také seznam 
všech dodávek vepřového masa mimo 
Irsko, které by mohly být potenciálně 
rizikové. Evropská komise v návaznosti 
na to doporučila tyto dodávky zadržet 

a otestovat na obsah dioxinů. Česká re-
publika však v seznamu není uvedena, 
tj. z Irska do ČR by nemělo být žádné 
kontaminované maso distribuováno.  

SZPI přesto ještě o víkendu ověřova-
la, zda se na český trh nemohlo dostat 

irské vepřové zpracované a zabalené 
mimo ČR prostřednictvím obchodních 
řetězců. Toto podezření se do této chví-
le nepotvrdilo. SZPI však i nadále tomu-
to případu věnuje zvýšenou pozornost 
a prověřuje původ masa a masných vý-
robků v obchodech. V případě podezře-
ní budou odebrány vzorky do laborato-
ří na stanovení obsahu dioxinů. SZPI 
při řešení této situace úzce spolupracu-
je s dalšími dozorovými orgány.  

Zpracovala: Martina Šmídtová,
tisková mluvčí SZPI

V těchto dnech SZPI dokončila me-
todiku hodnocení a začal sběr dat pro 
sestavení prvního žebříčku. Ten bude 

zveřejněn za rok, aby data v něm měla 
relevantní vypovídající hodnotu. „Jsou 
řetězce, jako například Makro, Globus 

nebo Ahold, které se takového hodno-
cení alespoň podle současných výsled-
ků nemusejí obávat, pro ostatní řetěz-
ce může náš žebříček sloužit také jako 
motivační prvek,“ uvedl k tématu Ing. 
Jakub Šebesta. „Je to pouze první krok, 
do budoucna bychom chtěli takto ve-
řejně hodnotit všechny obchody, které 
v rámci našich kompetencí kontroluje-
me. Podobné snahy se již objevují v ně-
kolika zemích Evropy.“  

Zpracovala: Martina Šmídtová,
tisková mluvčí SZPI

SZPI v obchodech zjistila víno 

„pančované“ vodou

Do ČR nebylo distribuováno irské vepřové, 
ani prostřednictvím obchodních řetězců

SZPI bude zveřejňovat hodnocení 
obchodních řetězců

přečetli jsme za Vás
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testovali jsme za Vás…

Stejně jako každý rok i letos prová-
děla Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SZPI) kontroly prodeje bur-
čáku. Inspektoři přímo na místě kon-
troly zjišťovali, 
zda jsou burčáky 
správně označe-
ny, zda byly v mís-
tě prodeje dodrže-
ny hygienické předpisy 
a zda mají prodejci v pořádku nabýva-
cí doklady k burčáku. V tomto smyslu 
byly odhaleny jen drobné nedostatky, 
které byly ve většině případů odstraně-
ny rovnou na místě. 

Mnohem důležitější jsou však výsled-
ky laboratorních analýz burčáku, které 
se tradičně zaměřují na zjišťování ob-
sahu vody. Přidávání vody do burčáku 
je totiž podle zákona o vinohradnictví 
a vinařství zakázáno a takové praktiky 
jsou chápány jako klamání spotřebitele. 
V praxi kontroly probíhají tak, že pří-
mo na místě inspektoři provádějí nej-
prve orientační senzorické hodnocení 
burčáku, tj. posuzují jeho barvu, vůni 
a chuť. V případě podezření pak ode-
bírají vzorek do laboratoře; letos tomu 
tak bylo ve čtyřicetidevíti případech. 
Vzorky z celé republiky putují do br-

něnských laboratoří SZPI, kde se zjiš-
ťuje přesný obsah vody. 

V letošním roce byla přidaná voda od-
halena v sedmi případech, což je uspo-
kojivý výsledek. V loňském roce to-

tiž analýzy dopadly mnohem 
hůře, protože inspekce řešila 

patnáct pří-
padů falšo-
vaného bur-
čáku. 

A kdo jsou letošní hříšníci? U kaž-
dého vzorku uvádíme prodejce, výrob-
ce, popř. i dodavatele, protože vodu 
do burčáku mohl přidat každý z nich. 
Údaje o výrobci, resp. dodavateli byly 
zjištěny z dokladů předložených pro-
dejci během kontroly.

  prodejní stánek u silnice u obce Losi-
ná, provozovatelem a současně také 
výrobce a dodavatelem v jednom byla 
společnost E.S.E. s.r.o., kte-
rá podle dodacích listů sídlí 
v Miroslavi – burčák z toho 
stánku obsahoval 18 pro-
cent vody

  stejná společnost jako v prvním pří-
padě (tedy E.S.E. s.r.o) vyrobila a pro-
dávala burčák ve stánku v Plané 
u Českých Budějovic – tento burčák 
obsahoval 47 procent vody

  do Vinného Šenku u Mikeše v Šum-
perku dodala burčák společnost Avi-
tis s.r.o z Olomouce, burčák byl však 
vyroben Břetislavem Medňanským 
z Hustopečí – tento burčák obsaho-
val 23 procent vody

   další falšovaný burčák čepovala Dag-
mar Rybecká ve Veselí nad Moravou, 
výrobcem i dodavatelem v jedné 
osobě byl její otec Vladimír Smetka 
z Hroznové Lhoty – burčák obsaho-
val 32 procent vody

  ve Zlíně zkontrolovali inspektoři SZPI 
také provozovnu Ivety Hořavové, kte-
rá prodávala burčák vyrobený a do-
daný Lenkou Kadubcovou se sídlem 
v Lipově – burčák obsahoval 15 pro-
cent vody

  výrobcem, dodavatelem i prodejcem 
v jedné osobě je Jindřich Strmiska 
z Archlebova – jeho burčák obsaho-
val 28 procent vody

  i v Ráji vína s.r.o v Uherském Hra-
dišti prodávali „křtěný“ burčák, vy-
robil a dodal jej Tomáš Jurák z Neda-
konic – burčák obsahoval 20 procent 
vody. 

Výsledky kontrol 
letošního burčáku

JSOU USPOKOJÍVÉ
ZDROJ MARTINA ŠMÍDTOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ SZPI

Byly odhaleny

jen drobné nedostatky

Přidávání vody do burčáku 

je zakázáno!
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značka domácí kvality

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Žijeme v době hojnosti. Možná je 

rouhání se takto vyjadřovat v době, 
kdy světem otřásá finanční krize, ale 
je zjevné, že regály obchodů, alespoň 
v České republice, ještě nezasáhla. 
Máme možnost vybírat z nepřeber-
ného množství značek, barevných 
obalů či tvarů, z produktů domácích 
či zahraničních, z produktů levných 
či dražších, ale také z produktů kva-
litních a méně kvalitních. Jsme ale 
my sami schopni se v této obrovské 
nabídce zorientovat? Dáváme při ná-

kupu skutečně přednost kvalitě, 
nebo je pro nás vodítkem 

jenom cena či lákavý 
obal s pochybným 

obsahem?

Alespoň k čás-
tečnému řešení 

problému orien-
tace v nabídce potra-

vinářských výrobků se již 

v roce 2003 snažilo přispět Ministerstvo 
zemědělství. Úkol byl jasný – podpořit 
kvalitní domácí výrobky a ukázat spo-
třebitelům, že domácí výrobky jsou mi-
nimálně stejně kvalitní jako ty zahranič-
ní. A v neposlední řadě také označit tyto 
výrobky nějakým symbolem a usnad-
nit tak spotřebiteli výběr. A tak vznikla 
značka KLASA.

Nutno podotknout, že Česká repub-
lika není jediným státem, který takto 

podporuje své výrobky. Tato forma pod-
pory je využívána i v jiných členských 
státech EU – obdobnou značkou kvali-
ty je např. AMA Gütesiegel v Rakousku, 
Good Food from Hungary v Maďarsku, 
CMA v Německu.

Od roku 2003 je tedy značka KLA-
SA udělována pouze prověřeným po-
travinářským výrobkům, které splňují 
nadstandardní kvalitativní a bez-

  aneb dejme 
přednost kvalitě 

KLASA

AUTORKA DANA VEČEŘOVÁ
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pečnostní kritéria i příslušné normy 
ČR a EU. Požadavky pro udělení znač-
ky KLASA jsou přísnější než běžné hygi-
enické a potravinářské normy. Výrobce 
musí předložit certifikát systému ma-
nagementu jakosti ISO nebo certifi-
kát systému kritických bodů (HACCP, 
BRC nebo IFS), musí dodržovat pravi-
dla výrobní a hygienické, případně ze-
mědělské praxe. Značka KLASA se udě-
luje na tři roky. Správou značky KLASA 
byl pověřen Odbor pro marketing Stát-
ního zemědělského intervenčního fon-
du (SZIF).

KOMU KLASA SLOUŽÍ
Jak už bylo řečeno, smyslem značky 

KLASA je na straně jedné marketingově 
podpořit aktivity domácích producentů 
potravin, na straně druhé pak informo-
vat spotřebitele, že ve srovnání s obdob-
nými zahraničními produkty nakupují 
stejně kvalitní a navíc domácí výrobek. 
Značka tak garantuje, že jsou na-
bízeny skutečně kvalitní 
a zdravotně nezávad-
né potraviny. Jde 
o proces získá-
ní důvěry spo-
třebitelů a od-
běratelů, udržení 
si této důvěry, což 
je nezbytný předpo-
klad rozvoje potravi-
nářství a zabezpečení.

Marketingová podpo-
ra byla do konce dubna 2007 směřová-
na na podporu mimořádně kvalitních 
„domácích“ potravin. Od května 2007, 
kdy České republice vypršela výjimka 
v oblasti národní podpory, která jí byla 
udělena při vstupu ČR do EU, se v pro-

pagaci značky KLASA nemůže objevo-
vat odkaz na tuzemský původ potravin. 
Podmínky pro udělování značky KLA-
SA se proto upravily a směřují primár-
ně k podpoře výrobků, které vykazují 

výjimečné kvalitativní charakte-
ristiky, jež zvyšují jeho při-

danou hodnotu a zaru-
čují jeho jedinečnost 
ve vztahu k běžným 

výrobkům dostup-
ným na trhu. Při 
splnění těchto a sa-
mozřejmě dalších 

podmínek vymeze-
ných v Pravidlech pro 

udělování značky KLA-
SA může dojít k ocenění 

výrobků značkou KLASA i od zahra-
ničních výrobců.

KDO HODNOTÍ A KONTROLUJE
Důvěryhodnost jakékoliv značky je 

samozřejmě dána také tím, kdo ji udě-

luje a kdo produkty takto oceněné vybí-
rá a kontroluje. Za účelem objektivního 
posouzení Žádostí o značku KLASA se 
zřídila pod gescí vrchního ředitele sek-
ce potravinářských výrob – Úřadu pro 
potraviny MZe Hodnotitelská komise. 
Jejím předsedou je vrchní ředitel sekce 
potravinářských výrob – Úřadu pro po-
traviny. Hodnotitelská komise je slože-
na ze zástupců sekce potravinářských 
výrob – Úřadu pro potraviny, dozoro-
vých orgánů a nezávislých odborní-
ků působících v oblasti potravinářství 
a také ze zástupců spotřebitelů.

Kontrolu dodržování podmínek pro 
udělování národní značky u oceněných 
výrobků provádí Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce ve spolupráci 
se Státní veterinární správou ČR. Drži-
tel značky KLASA je povinen akcepto-
vat zvýšenou kontrolní činnost z titulu 
držení a užívání národní značky kvali-
ty. I tato intenzivní kontrola výroby tak 
přispívá k tomu, že KLASA je značkou 
skutečné kvality.

SEZNAMTE SE, PROSÍM
Kromě samotných výrobků, kterých 

je v dnešní době již 1367 od celkem 218 
výrobců, se spotřebitelé mohou sezná-
mit se značkou také při různých ak-
cích. Typickým příkladem jsou tzv. road 
show- tedy jakési novodobé jarmarky, 
kde lze potraviny oceněné značkou 
KLASA ochutnat, ale i zakoupit. Road 
show míří zejména do regionů a pod-
le informací SZIFu budou tyto aktivi-
ty pokračovat v hojné míře i v příštím 
roce.

Od října letošního roku se můžete 
setkat s Klasou i v televizi. Seriál Víte, 
co jíte zasvětil diváky do tajů potravin 
a ukázal, na co si u potravin dávat po-

značka domácí kvality
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zor. V rámci seriálu byla představena 
témata, která se týkala pečiva, mléka, 
nápojů, ovoce a medu. Mohli jste se 
tak třeba dozvědět, proč je dobré dát si 
ke kávě i sklenici vody, že tmavé peči-
vo neznamená vždy zdravé pečivo, jaké 
mléčné výrobky jsou nejlépe stravitelné 
a spoustu dalších informací.

Akce na podporu KLASY budou sa-
mozřejmě pokračovat i v roce 2009 a bu-
deme vás o nich informovat na strán-
kách Světa potravin. 

značka domácí kvality

Přehled oceněných výrobků podle jednotlivých kategorií
Komodita Počet výrobků Počet výrobců*

Mléko, mléčné výrobky 286 34

Maso, masné výrobky 444 57

Mlýnské a pekárenské výrobky 343 61

Nealkoholické nápoje 66 10

Alkoholické nápoje 21 7

Mražené krémy 9 2

Ryby, rybí výrobky 3 2

Lahůdky 78 10

Zpracované ovoce a zelenina 82 26

Ostatní potravinářské výroby 60 24

Celkem 1392 233

*někteří výrobci jsou zařazení ve více kategoriích, celkový počet výrobců je 215

Trocha statistiky:

Znalost značky KLASA rok od roku stoupá. Zatímco v polovi-

ně roku 2005 si ji spontánně vybavilo pouze 6 % spotřebitelek, 

na konci roku 2005 to bylo již 36 % a na konci loňského roku 59 % 

spotřebitelek ve věku od 20 do 55 let. Podpořená znalost značky 

KLASA vzrostla až na 81 % oproti 17 % z poloviny roku 2005.

Značka KLASA se s podpořenou znalostí 81% stala nejznámější značkou pro 

ocenění tuzemské kvality, 65% respondentů uvádělo také značku Bio a 47% 

značku Czech Made.

Při nákupu potravin dává 69 % spotřebitelek přednost právě výrobkům oce-

něných národní značkou kvality KLASA. 78 % spotřebitelek v průzkumu uvedlo, 

že kupuje potraviny, které pochází od českých výrobců potravin. 59 % spotře-

bitelek rovněž přiznalo, že nyní kupuje více českých potravin než před rokem. 

51 % se domnívá, že začalo preferovat české potraviny díky značce KLASA.

Více než polovina dotázaných výrobců uvedla, že se prodeje jejich výrobků 

oceněných značkou KLASA zvýšily. Podle 17 % respondentů se prodeje zvýšily 

právě díky značce KLASA, 63 % dotázaných se domnívá, že značka KLASA byla 

jedním z faktorů ovlivňujících růst obratu. Držitelé oceňují, že se díky značce do-

stávají jejich výrobky do povědomí a spotřebitelé je díky tomu uznávají. Značka 

KLASA je pro výrobce výrazem prestiže a oceněním kvality jejich výrobků. 
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na straně spotřebitele

Infekční žloutenka nenechává klidné 
hygieniky, pracovníky v potravinářství 
a samozřejmě ani veřejnost. Vždyť po-
čty nakažených stále rostou a ani ne-
mocnice nemají dostatek lůžek pro pa-
cienty. Spotřebitelé by proto měli být 
obezřetní při konzumaci ovoce a zele-
niny, která musí být omyta před vlože-
ním do úst anebo tepelně zpracována. 
Opatrní bychom měli být i při nákupu 
vážených salámů, obložených chlebíč-
ků a jiných lahůdek. Vyplatí se nyní vy-
bírat především balené potraviny.

„Ve 46. týdnu bylo hlášeno celkem 
94 nových případů virové hepatitidy 
A (dále jen VHA). 

V Praze se jednalo o 50 nových pří-
padů, ve Středočeském kraji 9 případů, 
v Jihočeském kraji 3 případy, v Plzeň-
ském kraji 1 případ, v Karlovarském 
kraji 1 případ, v Ústeckém kraji 1 pří-
pad, v Libereckém kraji 1 případ, v Krá-
lovehradeckém kraji 2 případy, v Par-
dubickém kraji 2 případy, na Vysočině 
2 případy, v Jihomoravském kraji 3 pří-

pady, Olomouckém kraji 16 případů, 
v Moravskoslezském kraji 3 případy. 
Celkem je tedy v ČR evidováno od za-
čátku roku 1333 případů VHA. V sou-
časné době se situace stabili-
zuje a očekáváme, že se 
počty nově nakažených 
VHA budou i dále snižo-
vat,“ říká Hlavní hy-
gienik ČR a ná-
městek ministra 
zdravotnictví, 
MUDr. Micha-
el Vít, Ph.D.

Virová hepati-
tida typu A, dříve 
nazývaná infekční 
žloutenka, je vyvo-
lána virem hepatitidy 
A. Původce tohoto one-
mocnění, virus zánětu jater 
typu A, vylučuje nemocný člo-
věk stolicí, vyskytuje se také krátce 
v krvi nemocného. Tento virus je vel-
mi odolný vůči vlivům zevního pro-
středí, přežívá týdny při pokojové tep-

lotě, léta ve zmraženém stavu. Zničen 
je například po pětiminutovém varu, 
po deseti hodinách při teplotě 60 °C, 
po působení dezinfekčních prostředků 
(chlorových preparátů, kyseliny pero-

ctové aj.). Žloutenka je nemoc špi-
navých rukou a nakazit se nemu-
síte jen vlastní vinou. Měla by se 
dodržovat přísná hygienická pra-
vidla, především v potravinářské 

výrobě a všude tam, kde člo-
věk přichází do kontaktu 

s potravinami, tedy 
v obchodech, jídel-
nách, restauracích 
a stáncích rychlého 
občerstvení.  

Přenos kr ví  je 
v zásadě možný, ale 

spíše vzácný, nejčastě-
ji u lidí s rizikovým cho-

váním. 

Inkubační doba žloutenky, tedy 
doba od nákazy člověka do rozvinutí 
příznaků onemocnění, může být vel-

Obrovská mnohamiliardová armáda neviditelného vojska nás může kdykoliv a kdekoliv napadnout, nebudeme-

li ve střehu. Její útočníci si nejraději pochutnávají na našich játrech. Zahlédnout je můžeme pouze pod mikro-

skopem. Ano, řeč je o virech – a ne ledajakých. Jde o viry, které zaútočí z našich vlastních neumytých rukou.

„Neviditelní“
nepřátelé 

STÁLE ÚTOČÍ! 
PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ
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na straně spotřebitele

mi dlouhá, jedná se o 14 až 50 dní, 
nejčastěji to bývá 30 dní. Již koncem 
inkubační doby bývají přítomny ne-
charakteristické příznaky. Nejčastěji 
se jedná o projevy chřipkové, 
žaludeční a střevní. Vzácněji 
dochází k bolestem kloubů, 
otokům, může se dostavit 
svědění kůže, někdy i vyrážka 
nebo i bolest hlavy. Po této 
fázi ohlašující příchod ne-
moci nastupuje vlastní fáze 
onemocnění, kdy dochá-
zí ke zhoršení potíží a čas-
to se objevuje „žloutenka“. 
Současně s ní má pacient 
tmavší moč, světlou stolici 
a svědění kůže. Někdy výše 
uvedené necharakteristické 
příznaky chřipkové, žalu-
deční a střevní nemusí být 
přítomny vůbec a nemocné-
ho přivádí k lékaři žluté zbar-
vení kůže a bělma oka. U malých 
dětí však může probíhat bez příznaků. 
Nemocní bývají hospitalizováni a ka-

ranténa hrozí všem, kteří s pacientem 
přišli do kontaktu. 

Karanténa také hrozí v případě vý-
skytu nemoci dětem ve škole, mateřin-
kách, ale i pracujícím. 

Musíme mít na paměti, že virus se pře-
náší hlavně znečištěnou potravou, zne-

čištěnými předměty a špinavý-
ma rukama. V první řadě se 
musíme opravdu bez podce-
ňování zaměřit na bezpre-
cedentní osobní i celkovou 
hygienu. Samozřejmostí 

je časté mytí rukou mý-
dlem a používání jedno-
rázových ručníků hlav-
ně tehdy, když existuje 
možnost přenosu one-
mocnění. Zvýšenou 
pozornost je třeba vě-
novat i ve veřejných 
hromadných prostřed-
cích, možnosti přeno-
su zapůjčenými kniha-
mi a novinami.

Zvláště nyní, v době 
zvýšeného výskytu one-

mocnění, je vhodnější ná-
kup balených potravin a řádné tepelné 
zpracování nejen zeleniny. Vyhněme se 

pití vody z nejasných zdro-
jů, kostkám ledu v nápojích. 
Možný přenos je i zmrzli-
nou a saláty. Možná se také 
nyní díváte víc na ruce pro-
davačkám, které vám v mas-

ně nabírají krájené salámy anebo oblo-
žené chlebíčky a jiné pochoutky. Musejí 
používat patřičné pomůcky, aby nedo-
cházelo k přímému kontaktu s potra-
vinami a tím i možnému přenosu bak-

terií. Pečivo a další nebalené výrobky 
nesmějí prodavačky brát holýma ruka-
ma a musejí při manipulaci s nimi po-
užívat uchopovací kleště, nabírací lo-
patky anebo igelitové rukavice. Toto 
pravidlo by mělo platit především tam, 
kde obsluhující personál bere od zákaz-
níka zároveň i peníze. Právě peníze, kte-
ré jsou v oběhu mohou být také nosiči 
různých baktérií. O to větší opatrnost 
je na místě v době zvýšené hrozby náka-
zy žloutenkou. Nebojte se proto ozvat 
a upozornit prodavačku, aby na po-
traviny, které si kupujete za své pení-
ze, nesahala holýma rukama, ale pou-
ze nástrojem k tomu určeným, kterým 
se současně nedotýká možného zdroje 
nákazy. Někdy totiž nestačí ani rukavi-

ce, pokud jimi současně 
manipuluje i s mincemi 
či bankovkami. Mohlo 
by se totiž lehce stát, že 
si spolu s potravinami 
„koupíte“ i velmi váž-
ný a dlouhodobý – nebo 

i v některých případech i trvalý – zdra-
votní problém.

CO TEDY MÁME UDĚLAT, ABYCHOM 
NEONEMOCNĚLI? 

Riziku nákazy žloutenkou se lze brá-
nit zvýšenou pozorností věnovanou 
základním hygienickým návykům, ale 
nejúčinnější ochranou je samozřej-
mě očkování. K základní ochraně stačí 
1 dávka, kterou je však vhodné k posí-
lení imunity po několika měsících opa-
kovat. Počet doporučených dávek se ale 
pohybuje od jedné do tří, v závislosti 
na typu vakcíny. Očkuje se do ramen-
ního svalu a ochrana u dětí i dospělých 
vydrží po dobu 5 až 10 let. Proti žlou-
tence je možné očkovat děti již ve věku 
2 let. Očkování proti virové hepatitidě 
nepatří bohužel mezi očkování hraze-
ná z veřejného zdravotního pojištění, 
cena 1 dávky vakcíny se pohybuje od 
900 do 1400 Kč v závislosti na typu 
vakcíny. Na očkování proti žlouten-
ce typu A, B a AB přispíva-
jí jen některé zdravotní 
pojišťovny. Infor-
mace o očková-
ní proti žlou-
t e n c e  v á m 
podá dětský 
či praktický 
lékař, pří-
padně hy-
g i e n i c k á 
stanice. 

a upozornit!
Nebojte se ozvat

VIRUS HEPATITIDY TYPU A PŘEŽÍVÁ TÝDNY PŘI 
POKOJOVÉ TEPLOTĚ A LÉTA VE ZMRAŽENÉM STAVU. 
ZNIČIT HO LZE ALE UŽ PO PĚTI MINUTÁCH VARU NEBO 
DESETI HODINÁCH PŘI TEPLOTĚ 60 °C. ZAHUBÍ HO 
TAKÉ HYGIENICKÉ PROSTŘEDKY A DEZINFEKCE.
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JAK VYPADÁ ŽLUČNÍK?

  Žlučník je vakovitý orgán hruškovité-
ho tvaru uložený na spodině jater ús-
tící společným propojením pravého 
a levého žlučovodu do dvanáctníku. 
Ve žlučníku se koncentruje žluč, která 
se tvoří v játrech, a proto při velmi tuč-
né stravě vyloučí větší množství skla-
dované zkoncentrované žluči. Té žluč-
ník pojme kolem 30–50 mililitrů.

FUNKCE ŽLUČNÍKU V ORGANISMU

  Ve žlučníku se skladuje žluč, kte-
rá do něj přichází z jater, kde vzniká. 
Uchovává se zde 6–10x koncentrova-
ná. Jejímu zahušťování napomáha-
jí slizniční řasy, které zvětšují povrch 
stěny žlučníku. Jsou bohatě protka-
né krevními kapilárami a umožňují 
tak efektivně ze žluči odčerpávat vodu 
a tím ji zahušťovat.
  Žluč emulguje tuky, tzn. že usnadňu-
je trávení tuků tím, že umožňuje je-
jich rozdělení na malé kapénky. Díky 
tomu mají k molekulám tuků mno-
hem lepší přístup enzymy slinivky 
břišní, které se na vlastním trávení po-
dílejí. Toto rozdělení tuků na drob-
nější kapky je možné díky žlučovým 
kyselinám. Jedna část jejich molekuly 

je zase dobře rozpustná v tucích a dal-
ší zas dobře rozpustná ve vodě. Mole-
kuly žlučových kyselin, které „obalí“ 
tuk z potravy a tím rozdělí velké čás-
tečky tuku na mnohem menší. Vět-
šina žlučových kyselin, které již svo-
ji práci na trávení potravy odvedly, je 
ve střevě zpětně vstřebána do krve, 
přivedena do jater, aby byla opět pou-
žita pro další produkci žluči. Dochází 
tak k výrazné úspoře a játra se nemu-
sí zbytečně zaměstnávat stále novou 
výrobou. Tomuto jevu říkáme entero-
hepatální (střevně-jaterní) cyklus žlu-
čových kyselin. 

ŽLUČ Z TĚLA ODVÁDÍ ODPADNÍ LÁTKY

  Trávení tuků ovšem není jedinou 
funkcí žluči. Žlučí se také z těla vy-
lučují některé léky, jedy a choleste-
rol, na který je žluč bohatá a z něhož 
ovšem také vznikají žlučové kyseli-
ny. Další složkou žluči jsou pigmen-
ty, které žluči a stolici dávají její cha-
rakteristickou barvu. Jsou produktem 
rozpadu hemoglobinu (krevní barvi-
vo, které do krve váže kyslík) červe-
ných krvinek, které se neustále obno-
vují. Žluč neutralizuje kyselý obsah 
žaludku Obsah žaludku je kyselý 
a mírně zásaditá žluč ho společně 

se zásaditými šťávami slinivky břiš-
ní, které obsahují bikarbonát, neut-
ralizuje. To je velmi důležité, protože 
v kyselém prostředí by trávicí enzymy 
pracovat nemohly. Důkladné natráve-
ní tuků je důležité také pro bezproblé-
mové vstřebávání vitamínů rozpust-
ných v tucích, tedy A, D, E a K.

ŽLUČNÍK NENÍ NEZBYTNÝ

I přes svoji funkci není samotný or-
gán žlučníku pro život nezbytný. Lidé, 
kteří s ním měli potíže, se z velké vět-
šiny nadále těší dobrému zdraví. I když 
musejí z jídelníčku vyloučit jídla boha-
tá na tuky, čas od času si mohou dovo-
lit smažené pokrmy. Žluč se jim totiž 
průběžně vylučuje z jater do dva-
náctníku a u některých z nich dochá-
zí k mírnému rozšíření žlučovodu, 
ve kterém se pak jako v náhradním 
rezervoáru hromadí a k jejímu vylou-
čení dochází až hromadně po jídle.

ŽLUČOVÉ KAMENY 

  Zdaleka nejčastějším onemocněním 
žlučníku, zvláště u žen mezi 60 a 70 
lety, jsou žlučové kameny. Mohou 
být dvojího druhu – cholesterolové 
a pigmentové. Cholesterolové kameny 
vznikají při nepoměru mezi choleste-
rolem, žlučovými kyselinami a leciti-

co jíst při…

Potížích se 
   ŽLUČNÍKEM 

PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ

co jíst při…

Potížemi se žlučníkem trpí v naší konzumní společnosti – pro níž je příznačná nestřídmost 

ve všem, jídlo nevyjímaje – celá řada lidí. Na tuto typickou civilizační nemoc následně 

doplácíme všichni, a to třeba i zbytečným čerpáním prostředků ze solidárního zdravotního 

systému, protože tak de facto připlácíme na neochotu se ovládat ve své poživačnosti. 

O některých základních věcech, které bychom o žlučníku měli vědět, jsme hovořili 

s Doc. MUDr. Pavlem Kohoutem, PhD., vedoucím Centra výživy Fakultní Thomayerovy 

nemocnice v Praze.
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nem ve žluči. Zpravidla vzniká jen je-
diný takový kámen o velikosti 1–3 cm. 
Je vejčitého tvaru a když ho rozpůlí-
me, jasně vidíme jeho krystalickou 
strukturu. Není to podmínkou, velmi 
často i cholesterolové kameny mohou 
být mnohočetné. Pigmentové kameny 
jsou tvořeny pigmentovým barvivem 
bilirubinem, kterého je ve žluči nad-
bytek například v důsledku zvýšené-
ho rozpadu krve. Jsou malé a téměř 
vždy mnohotné.
  Samotná přítomnost žlučových 
kamenů nemusí znamenat obtíže. 
Lidé, kterým se vytvoří kameny, ješ-
tě nutně nemusejí mít obtíže a mo-
hou i se žlučníkem s kameny žít bez 
problémů po zbytek života. Dosta-
ne-li se kámen do krčku žluč-
níku, způsobuje žlučníkovou 
(biliární) koliku; to může vést 
ke vzniku zánětu (cholecystiti-
da) nebo k hydropsu. Pokud ale 
projde až do žlučovodu, může tam 
způsobit ucpání a žloutenku, boles-
ti nebo zánět břišní slinivky – akutní 
pankreatitidu. Tyto stavy způsobují 
kruté bolesti. Žlučová barviva se ne-
mohou vylučovat, což se na pacien-
tovi projeví jako ikterus, neboli žlou-
tenka (žloutenka sama o sobě není 
nemoc, ale příznak, který může mít 
různé příčiny). Žlučové kyseliny, kte-
ré jsou v těle také zadržovány, se uklá-
dají do kůže, což způsobuje nepříjem-
né svědění – pruritus. 

V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH JSOU OBTÍŽE 

VÁŽNÉ

Postižené žlučové cesty jsou mnohem 
náchylnější k vzestupné infekci pochá-
zející ze střeva bohatě osídleného bak-
teriemi. Ty ve žlučníku způsobí zánět, 
který může vyústit až v destrukci stěny 
žlučníku a propojením (píštělí) s duti-
nou břišní, tenkým nebo tlustým stře-
vem, se kterým těsně sousedí. Mnohem 
horší je zánět pobřišnice, tyto píštěle 
jsou extrémně vzácné, ale může dojít 
k sepsi – „otravě krve“ nebo zánětu po-
břišnice. K tomuto propojení však může 
dojít i dlouhodobým tlakem jednoho 
cholesterolového kamene. Vycestuje-li 
do tenkého střeva, může ho na jeho hra-
nici se střevem tlustým ucpat a způsobit 
tak ileus (neprůchodnost střevní), kte-
rý je velmi vážnou břišní příhodou vyža-
dující okamžitou hospitalizaci a léčbu. 
Jestliže cholesterolový kámen prostoupí 
do tlustého střeva, vychází z těla zpravi-
dla přirozenou cestou.

LÉČBA JE KONZERVATIVNÍ, NEBO 

CHIRURGICKÁ

  Akutní záchvaty se většinou léčí kli-
dem na lůžku, umělou výživou, tlu-
mením bolesti a v některých přípa-
dech podáváním antibiotik, aby se 
předešlo infekcím. Pokud jsou zá-
chvaty opakované, přichází na řadu 
cholecystektomie, tedy operační od-
stranění žlučníku. To se v dnešní 
době ve většině případů provádí lapa-
roskopicky – dlouhými nástroji přes 
malou operační ránu pod kontrolou 
kamery.

NÁDORY ŽLUČNÍKU SE ČASTO ODHALÍ 

POZDĚ

Nádory žlučníku jsou záludné v tom, 
že se po dlouhou dobu od svého vzniku 
klinicky neprojevují a ve chvíli, kdy se je 
podaří diagnostikovat, už bývají v po-
kročilém stádiu. V pokročilém stadiu 

nádory žlučníku prorůstají do svého 
okolí – tedy do jater, střeva nebo břišní 
dutiny, kterou mohou celou zachvátit. 
Metastazovat mohou i cévami do blíz-
kých jater.

CO ŽLUČNÍKU PROSPÍVÁ A ŠKODÍ

Choroby žlučníku jsou typickou civi-
lizační nemocí, to znamená nemoci, kte-
ré vznikají z nadbytku – energiem cho-
lesterolu a nasycených tuků ve stravě, 
z nedostatku vlákniny, která vyvazu-
je v průběhu enterohepatálního cyklu 
cholesterol a žlučové kyseliny.

Žlučníkové potíže jsou největší mě-
rou zaviněny stravou, která obsahuje 
velké množství živočišných tuků. Dě-
dičné dispozice a stres zde také hra-

jí roli. 

DIETA PŘI ONEMOCNĚNÍ ŽLUČNÍKU

Při potížích se žlučníkem je nut-
ná změna jídelníčku. V zásadě je třeba 
se vyvarovat:

 pokrmů s obsahem tuku. Vadí zcela 
stejně jakýkoliv tuk – jen zkuste rost-
linné máslo nebo slunečnicový tuk, pří-
padně oříšky u chorob žlučníku či tuky 
v uzeninách, máslo, šlehačku, zmrzlinu, 
čokoládu a podobně! 

 Naopak obecně prospívá zelenina, 
ovoce, nízkotučné jogurty nebo netučné 
ryby a vláknina. 

co jíst při…

Potraviny nevhodné, či vhodné jen v malém množství

Ořechy, nápoje sycené CO2, mák, zakysaná smetana, šlehačka, volné tuky, tučná 

masa, tučné ryby, domácí uzeniny, nadýmavá zelenina a pokrmy, česnek, cibule, 

paprika, smažené pokrmy, alkoholické nápoje zejména koncentrované, úpravy 

pokrmů s použitím velkého obsahu tuku (jíška, smetanové omáčky), mnohozrnné 

výrobky, výrobky s vysokým obsahem nerozpustné vlákniny (například otruby).

Potraviny doporučené

 libová masa – hovězí, vepřové, telecí, kuřecí, krůtí, králičí, libová šunka, šunkový 

salám, uzeniny drůbeží, ryby – filé, treska, sladkovodní ryby

 mléčné výrobky – rostlinné, netučné a polotučné mléko, jogurt, jogurtové 

nápoje se sníženým obsahem tuku, tvaroh netučný, polotučný, přírodní sýry 

čerstvé, tavené, tvrdé (bez pikantní chuti a příchutí),

 obiloviny a výrobky z nich – moka, krupice, rýže, ovesné vločky, kukuřičná 

mouka, běžné pečivo, běžný chléb, toustový chléb, netučné kynuté pečivo, 

netučné sušenky bez kakaa a bez náplně, dětské piškoty, dietní suchary,

 zelenina a ovoce – mražená, sterilovaná, nenadýmavá, upravená (tepelně nebo 

mechanicky zpracovaná), mrkev, celer, petržel, mladá brukev (kedlubna), květák, 

listové saláty, rajčata, brambory, banány, jablka, broskve, meruňky, pomeranče, 

mandarinky, grepy, ryngle, nektarinky

koření – sušené zeleninové natě, kopr, pažitka, bazalka, bobkový list, kmín, 

červená sladká paprika

 nápoje – bylinné čaje, černý čaj, zelený čaj, ovocné čaje

Vždy je ale potřeba individuální sestavení jídelníčku po poradě 

s dietologem.
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tekutiny v našem těle

Když někde v baru v čase silvestrov-
ských setkání s přáteli a milými lid-
mi při bilancování roku zahlásíte: „Je-
den žufánek!“, neopáčí vám logické: 
„Čeho?!“, nýbrž před vámi přistane 
„panák“ destilátu z modrého 
ovoce. Je jednoduše potvrzeno, 
že slivovica bude v zemích koru-
ny české prostě pořád trendy… 
A což takhle tajuplný a hříš-
ný nápoj bohémů a umělců 
připravený dle původ-
ního francouzského 
receptu Absinthe St. 
Antoine, jednoduše 
absint, který se zrodil 
„průtahovou“ desti-
lací vybraných bylin 
a dvou druhů pelyň-
ku, jež absintu do-
dávají mýty prováze-
ný thujon? Či jemná 
hruškovica vyrobená 
z hrušek Williams? 
Anebo máte rádi 
pivo? I to má u nás 
destilovanou vari-
antu v pivní pálence 
získané několikaná-
sobnou destilací čerstvé-
ho světlého ležáku. A Vánoce bez hřeji-
vé medovinky či svařeného punče nebo 

lahodné ořechovice? Tato jemná alchy-
mie chutí, barev a pravého a nefalšo-
vaného moravského optimismu v te-
kutém skupenství se totiž odehrává 
v dozlata naleštěných kotlích rodinné-
ho lihovaru „Žusy“- Žufánek a synové 

v Boršicích u Blatnice. Abstinenti 
sice mohou metat hromy a blesky, 
ale to nic nezmění na tom, že dou-
šek lahodného ušlechtilého teku-
tého ovoce na Silvestra a při jiných 
svátečních okamžicích nechybí asi 

v žádném příbytku a k dospě-
lým lidem v rozumné míře 
nejspíš opravdu patří…
Tož, dajte si jeden „žufá-
nek“!

A JAK JSOU NA TOM S PITÍM 

VAŠE DĚTI A TI, KDO „NEPI-

JÍ“?

Lidské tělo je tvořeno ze 
70 % vodou; denně v prů-
měru vyloučíme 2 až 2,5 li-
tru vody (močí, stolicí, dý-
cháním, kůží), v potravě 
každý den přijmeme nece-
lý jeden litr tekutin -zby-
tek tedy musíme tělu dodat 
ve formě nápojů.Dostateč-

ný příjem tekutin je nezbytně 
důležitý pro správné fungování naše-
ho organismu. Zajišťuje nejen látkovou 

výměnu a dobrou funkci ledvin (vylu-
čování škodlivých látek vznikajících 
v těle), ale také umožňuje ostatním tě-
lesným orgánům (včetně mozku) pra-
covat na plný výkon. Navíc tělo potře-
buje vodu i jako „chladicí kapalinu“, 
což je obzvlášť důležité zejména v let-
ním období. Jak poznáme, že málo pi-
jeme? Mírná dehydratace (odvodnění) 
organismu se projevuje bolestmi hlavy, 
únavou, malátností, sníženou schop-
ností koncentrace.

Všechny tyto projevy nám určitě bu-
dou překážet v práci a dětem ve škole. 
Ztratíme-li tekutiny v objemu 2 % své 
tělesné hmotnosti (např. u 70 kg váží-
cího člověka je to 1,4 litru; u 15kilo-
vého dítěte jen 0,3 litru), klesne naše 
výkonnost o 20 %! Při 5% dehydrataci 
dokonce hrozí přehřátí, oběhové selhá-
ní a šok. Jestliže dlouhodobě málo pije-
me, můžeme si způsobit vleklé zdravot-
ní potíže – kromě bolestí hlavy a zácpy 
to může být i porucha funkce ledvin, 
vznik ledvinových a močových kamenů, 
infekce močových cest, riskujeme vznik 
kardiovaskulárních chorob a dokonce 
i některých druhů rakoviny (např. rek-
ta nebo močového měchýře).

KOLIK PÍT?

Někdo potřebuje pít více, někdo 
méně. Je to dáno mnoha okolnostmi – 
například tělesnou hmotností, věkem, 

Nejen na Silvestra,
   aneb vše o pití
 pro velké i malé 

ZDROJ VÝŽIVA DĚTÍ, MAMINKA, ŽUSY
PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ
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tekutiny v našem těle
pohlavím, složením stravy, kterou při-
jímáme, tělesnou aktivitou, teplotou 
a vlhkostí prostředí, ve kterém se pohy-
bujeme, aktuálním zdravotním stavem 
atd. Proto nelze univerzálně stanovit 
konkrétní množství tekutin, které by-
chom měli denně vypít – pohybuje se 
zhruba mezi 1 litrem denně u člověka, 
který má sedavé zaměstnání a jeho stra-
va je bohatá na tekutiny, a několika litry 
u člověka, který intenzivně fyzicky pra-
cuje, sportuje nebo se pohybuje ve velmi 
teplém prostředí. Obvykle se ale dopo-
ručuje denně vypít 2,5 až 3 litry tekutin, 
v letních měsících, kdy se více potíme, 
dokonce až 5 litrů. Pijete-li vždy tepr-
ve tehdy, když máte žízeň, není to zrov-
na správné. Žízeň se totiž obvykle obje-
vuje až v okamžiku 1–2% dehydratace. 
Neměli bychom pít ani nárazově velké 
množství tekutin (nejsme velbloudi!), 
ale naopak popíjet po malých dáv-
kách v průběhu celého dne, pod-
le aktuální potřeby a zátěže. Po-
zor, ani přijímání přílišného 
množství tekutin není zdra-
vé! Způsobuje totiž přetěžová-
ní ledvin a srdce, což také může 
vést až k jejich selhání.

DEHYDRATACE U DĚTÍ

U malých dětí je riziko dehydra-
tace mnohem vyšší než u dospělých, 
protože mají malý objem celkové těles-
né vody a běžné denní ztráty tekutin v je-
jich případě představují velký podíl. Je 
proto velmi důležité, abyste pitný režim 
svých dětí pečlivě hlídali. Na dehydra-
taci dítěte vás může mimo jiné upozor-
nit i to, pokud je neklidné nebo zlobi-
vé. Pozor dejte především u novorozenců 
a kojenců, protože u nich je podíl vody 
na celkové hmotnosti 80 %! Velice snad-
no proto u nich může dojít k dehyd-
rataci. U dítěte vážícího 5 kilogramů 
může být kritickou ztráta už 10 % váhy, 
tedy 0,5 litru tekutiny. Hlavním a jedi-
ným zdrojem tekutin pro plně kojené-
ho novorozence a kojence do 6 měsí-
ců je mateřské mléko. Při teplém počasí 
řešte větší požadavek na tekutiny častěj-
ším přikládáním, kdy se dítě napije krát-
ce na žízeň tzv. předního mléka, které je 
řidší. Pouze při extrémně teplém počasí, 
které u nás obvykle netrvá dlouho, mů-
žete podat kojenci vodu, nejlépe po lžič-
kách. I v batolecím období je základem 
jídelníčku dítěte mateřské nebo kojenec-
ké mléko. Také těmto dětem podávejte 
bez obav kojeneckou vodu nebo slabé 
dětské ovocné čaje. Vyvarujte se kravské-

ho mléka, zeleného nebo černého čaje 
či kakaa. V žádném případě dítěti ne-
podávejte stoprocentní ovocné džusy 
– pouze ředěné na velmi slabou kon-
centraci.

Předškoláci už se snadno nechají zlá-
kat reklamami k pití sladkých sycených 
limonád a kolových nápojů, o jejichž ne-
gativním vlivu na organismus si může-
te být jisti. Je proto důležité dětem vy-
světlit, že mnohem zdravější jsou pro 
ně například nepřislazované ovocné 
džusy (vybírejte ty pří-
rodní, bez umě-
lých  bar v iv, 
sladidel i do-
chucovadel), 
ovocné čaje či 
slabé minerál-
ky. Měly by se 

však naučit hasit žízeň především kva-
litní nesycenou vodou. Často si rodi-
če lámou hlavu, jak dítě donutit, aby 
více pilo. Jestliže je to i váš problém, 
pak neklesejte na mysli, existují různé 
vyzkoušené fígle, jak na to! V létě je ide-
ální nalákat děti na různé ovocné kok-
tejly a míchané ovocné nápoje, stude-
né ovocné čaje a podobně. Zkuste jim 
je naservírovat v pěkné skleničce s ob-
rázkem oblíbené pohádkové postavič-
ky nebo zvířátka, nechte dítě, aby pilo 
brčkem apod. Dalším řešením je dítě-
ti tekutiny do jídelníčku prostě „pro-
pašovat“ ve formě polévek nebo oblíbe-

ného ovoce či zeleniny bohaté na vodu 
(jahody, meloun, jablka, hrušky, hroz-
nové víno, broskve, salátové okurky, raj-
čata apod.).

CO PÍT?

Nejzdravějším nápojem je bezpochy-
by voda, ale to neznamená, že bychom 
neměli pít nic jiného. Kromě pitné vody 
(té z vodovodu či studny nebo balené) je 
ke každodenní spotřebě vhodná i slabě 
mineralizovaná přírodní voda bez oxidu 
uhličitého. Středně a silně mineralizova-

né minerálky bychom neměli pít často 
a pravidelně, protože mohou přispět 
ke vzniku vysokého krevního tlaku, 
ledvinových, močových a žlučo-
vých kamenů, některých kloubních 
onemocnění, těhotenských kom-
plikací nebo poruch fyzického vý-
voje dětí. Vůbec by neměly být po-
dávány kojencům! Denně bychom 
proto těchto silnějších minerálek 
neměli vypít víc než půl litru.

Vody sycené oxidem uhličitým 
bychom také neměli pít příliš čas-
to, protože mohou způsobit žalu-
deční a trávicí potíže.

Mezi další vhodné nápoje pat-
ří například vodou ředěné ovocné 

a zeleninové šťávy a neslazené, ne 
moc silné čaje (zelené, ovocné). Bylin-

né čaje by se měly pít raději jen slabé a je 
vhodné je střídat. 

Kávu a alkoholické nápoje není mož-
né počítat do potřebného denního ob-
jemu tekutin.

PITNÝ REŽIM V TĚHOTENSTVÍ A BĚHEM 

KOJENÍ

Také těhotné a kojící ženy by měly 
pečlivě dbát na to, aby své tělo dosta-
tečně zásobovaly tekutinami. Platí pro 
ně přitom stejné obecné zásady, které 
jsme si uvedli, ale navíc by měly dát po-
zor na pití nápojů s obsahem kofeinu 
či chininu (tonik) a také na některé ne-
vhodné bylinkové čaje. 

POTŘEBA TEKUTIN U DĚTÍ

věk váha (kg) ml/den ml/kg/den

3 dny 3,0 250–300 80–100

3 měsíce 5,4 750–850 140–160

9 měsíců 8,6 1100–1250 125–145

1 rok 9,5 1150–1300 120–135

2 roky 11,8 1350–1500 115–125

4 roky 16,2 1600–1800 100–110

6 let 20 1800–2000 90–100
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v posledních týdnech významně sílí disku-
se o politice kvality zemědělských produk-
tů a potravin. Jedná se především o… Stá-
vající evropský systém ochranných značení 
původu, zeměpisných označení a tradičních 
specialit, který umožňuje tradičním a speci-
álním výrobkům z jednotlivých zemí či re-
gionů ochranu proti napodobeninám z ji-
ných zemí či alespoň povinné respektování 
tradiční receptury u ostatních výrobců. Čes-
ká republika patří mezi novými členskými 
státy k nejaktivnějším žadatelům o tato 
ochranná označení – v poslední době zís-
kalo chráněné zeměpisné označení napří-
klad České pivo. Plně zatím nevyužíváme 
ochranu tradičních specialit, což by se mělo 
změnit v brzké době, kdy Český svaz zpraco-
vatelů masa společně se svými slovenskými 
kolegy požádá o udělení této známky pro 
některé tradiční masné výrobky, jako jsou 
špekáčky nebo lovecký salám. 
Téma politiky kvality zemědělských produk-
tů a potravin je o to významnější, že Evrop-
ská komise prezentovala v polovině letošního 
října tzv. Zelenou knihu, která klade otázky 
týkající se chráněných značení původu, ze-
měpisných označení a tradičních specialit. 
Potravinářská komora ČR se Zelenou zprá-
vou Komise intenzivně zabývala a má k to-
muto dokumentu několik připomínek:

   Nedomníváme se, že by tento dokument 
měl mít ambici provést zásadní revizi po-
travinářských norem a hygienických re-
žimů. Současná legislativa je dostatečná 
– je založená na výstupní kontrole kvali-
ty suroviny.

   PK ČR doporučuje sjednotit definici 
u ochranných známek PDO a PGI, pro-
tože z pohledu spotřebitele jsou produkč-
ní kriteria pro udělení známky naprosto 
nesrozumitelná. Doporučujeme defino-

vat ochrannou známku PDO (CHOP – 
chráněné označení původu), procedurální 
kriteria převzít od PGI (CHZO), protože 
jsou podstatně liberálnější a dle názoru 
PK splňují požadovaný efekt.
   PK dále doporučuje ponechat současnou 
ochrannou známku TSG (ZTS – zaruče-
ná tradiční specialita), protože známka 
se plně osvědčila. Je možné zvážit částeč-
nou liberalizaci procedury z pohledu sou-
časných podmínek výrobců (dostupnost 
původních ingrediencí, současných poža-
davků na hygienu výroby apod.). Je mož-
né zvážit barevné odlišení loga.
   PK doporučuje plně sjednotit znám-
koprávní legislativu u potravin, bio – 
potravin, lihovin a vína (zatím je každá 
z těchto kategorií podřízena jiné legis-
lativě a odlišné proceduře u vína NR č. 
479/2008, u lihovin NR EP č. 110/2008, 
u bio-potravin NR č. 834/2007).
   Dokument rovněž zavádí ochrannou 
známku kvality u produktů vzdálených 
regionů (jedná se vesměs o zámořská úze-
mí bývalých kolonií členských států EU, 
v kterých se platí v €). Zde je třeba posou-
dit dva základní aspekty:

   dodržení standardů EU,
   posoudit, zda se jedná o novou kate-
gorii ochranné známky nebo o katego-
rii v rámci stávajících ochranných zná-
mek. Odlišení je možné barvou loga. 

   PK se domnívá, že zavedení dalších ochran-
ných kriterií by odrazovalo potenciální ža-
datele. Cíl je opačný – zjednodušovat pro-
cedury, zkracovat termíny jednotlivých 
procesních úkonů a tím umožnit obdr-
žení známky většímu počtu žadatelů.

Druhým zásadním problémem, který se do-
týká rovněž zemědělského a potravinářské-
ho sektoru, je světová finanční krize. Ko-

misařka Marianne Fischer Böelová při své 
nedávné návštěvě České republiky sice uved-
la, že finanční krize se zemědělského sekto-
ru díky štědrým dotacím z EU příliš nedo-
tkne, ale nedomnívám se, že je to pravda. 
Již dnes se řada potravinářů potýká s ome-
zeným přístupem k úvěrům, protože banky 
nejsou ochotny poskytovat provozní úvěry. 
To ale v důsledku znamená nižší investice 
do nových technologií i do zvyšování kon-
kurenceschopnosti. Jsem zcela přesvědčen 
o tom, že s podobnými problémy se setkají, 
pokud se tak už nestalo, i mnozí zemědělci, 
bez ohledu na výši unijních dotací.
Tuto situaci, která ohrožuje nejen konku-
renceschopnost českých potravinářů, ale 
mnohdy i jejich samotnou existenci, se sna-
žíme řešit. Na začátku prosince jsme požá-
dali ministra zemědělství například o před-
financování projektů realizovaných v rámci 
podpůrných schémat ať již v rámci Progra-
mu rozvoje venkova nebo v rámci národ-
ních podpor, tedy dotačního titulu 13, a to 
až o výše poskytnuté podpory. Rovněž jsme 
hovořili o možnostech záruky za komerční 
úvěr, který by banka poskytla pro financo-
vání projektu realizovaného v rámci Progra-
mu rozvoje venkova či dotačního titulu 13, 
eventuálně o podpoře úroků z úvěru. 
Dále jsme jednali o podpoře exportu vy-
braných komodit, o zařazení likvidace od-
padů živočišného původu mezi dotační ti-
tuly a znovuzavedení programu školního 
mléka.
Protože držíte v rukou lednové číslo časo-
pisu Svět potravin, rád bych vám všem po-
přál šťastný a úspěšný nový rok 2009, hod-
ně zdraví a hlavně pevné nervy, bez kterých 
se v potravinářském sektoru rozhodně ne-
obejdeme. 

Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident PK ČR

VÝLUČNÉ PRÁVO

Zřetelnou výhodou systémů označení ja-
kosti EU je skutečnost, že se právo pou-
žívat název produktu uděluje producen-
tům, kteří podali původní žádost o jeho 
zápis, a všem ostatním producentům, 

kteří dokáží plnit požadavky specifika-
ce. V rámci systémů OP a ZO je výslov-
ně vyloučeno používání zapsaného názvu 
producenty, kteří nejsou z dané zeměpis-
né oblasti, případně nesplňují požadav-
ky specifikace.

V případě OP a ZO zajišťuje právo na výluč-
né užívání názvu produktu dotyčným produ-
centům určitou přidanou hodnotu, protože 
tímto označením získají producenti možnost 
poskytovat prostřednictvím označení na pro-
duktu jasné informace spotřebitelům.

OCHRANA, K TEROU CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ 
PŮVODU A CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ 
OZNAČENÍ POSKY TUJÍ VÝROBCŮM

Vážení členové Potravinářské komory,

Zápisem Chráněného označení původu (OP) či Chráněného zeměpisného označení (ZO) producenti získávají výlučné právo 
používat zapsaný název pro své produkty.
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PROSAZOVÁNÍ

Prosazování systémů jakosti EU provádě-
jí orgány členských států, které postupují 
podle pravidel stanovených na úrovni EU. 
Aby bylo zajištěno dodržování pravidel EU, 
jsou členské státy povinny založit potřeb-
né kontrolní subjekty. Náklady s tím spo-
jené nehradí stát, nýbrž zúčastnění pro-
ducenti.

HOMONYMNÍ NÁZVY

Používání homonymních názvů (tj. stej-
ných názvů pro různé produkty) není podle 
pravidel politiky jakosti EU zcela vylouče-
no. Rozhodující je, zda spotřebitelé, mohou 
nebo nemohou být uvedeni v omyl. V pří-
padech, kdy se stejný název používá, je ne-
zbytné produkty odlišit a přitom zohlednit 
potřebu zacházet spravedlivě s producenty 
a neuvádět spotřebitele v omyl. Tak napří-
klad tradiční jakostní šunky – francouzská 
Jambon sec et noix de jambon sec des Ar-
dennes a belgická Jambon d´Ardenne v ná-
zvu používají podobná slova, nicméně jsou 
dostatečně odlišeny na to, aby je spotřebi-
telé nezaměňovali.

CELKOVÝ ROZSAH OCHRANY POSKYTOVANÉ OP 

A ZO

Rozsah ochrany poskytované držitelům 
označení jakosti je dosti široký. Producen-
ti, kteří nejsou držiteli označení, nesmějí 
neodůvodněně těžit z pověsti, kterou si do-
tyčný produkt získal. Konkrétně jsou zaká-
zány tyto způsoby jednání:

 Přímé či nepřímé obchodní použití za-
psaného názvu pro produkty, na které se 
zápis nevztahuje.

 Zneužití, napodobení nebo připomenu-
tí názvu na nezapsaném produktu. To se 
vztahuje i na výrazy „druh“, „typ“, „me-
toda“ atd., které naznačují, že produkt je 
rovnocenný původnímu produktu nebo je 
s ním spojen, a to i tehdy, je-li uveden sku-
tečný původ produktu nebo je-li chráněný 
název přeložen. Produkt nesoucí zapsaný 
název si musí uchovat požadovanou vaz-
bu na dotyčnou země-
pisnou oblast (tj. tyto 
názvy nelze tzv. deloka-
lizovat). Producentům, 
kteří mají právo zapsaný 
název používat, to dává 
účinnou obranu proti 
přímým i nepřímým zá-
sahům do jejich práv.

 Uvedení lživých nebo 
zavádějících informací 
o původu, povaze nebo 
vlastnostech produktu 
na obalu, přičemž tyto 
informace by mohly vy-
volat mylný dojem, po-
kud jde o jeho původ.

STAŽENÍ PRODUKTŮ 

NESPLŇUJÍCÍCH 

PODMÍNKY Z TRHU

Jestliže je na trh uváděn 
nějaký podukt tak, že 

soutěží se zapsaným jakostním produktem 
EU a přitom nesplňuje požadavky specifika-
ce produktu, musí být z trhu stažen. Produk-
ty, které již jsou po určitou dobu (stanove-
nou v nařízení) na trhu, mohou na trhu dále 
zůstat pouze po omezenou dobu. Když bylo 
například zapsáno ZO Jambon de Bayonne, 
podaly námitku dánské společnosti, které 
na trh zákonně uváděly šunku s tímto ná-
zvem po nepřetržitou dobu pěti let před-
cházející danému dni. Bylo rozhodnuto, 
že Dánové mohou svůj produkt s názvem 

Jambon de Bayonne dále uvádět 
na trh po přechodné období tří 
let ode dne zápisu tohoto ná-
zvu v rámci ZO za předpokladu, 
že na označení bude jasně uve-
den skutečný původ produk-
tu. Po tomto období se dánský 
výrobek s tímto označením na 
trhu objevit nesmí.

VZTAH K OCHRANNÝM 

ZNÁMKÁM

Příslušná nařízení se zabývají 
případy, u nichž by mohlo do-
jít ke konfliktu mezi ochran-
nou známkou a zeměpisným 
názvem, a usilují o dosažení 
náležité rovnováhy mezi právy 
k duševnímu vlastnictví, která 
si navzájem konkurují. 

Nejnovější výzkumy potvrzují závěry vě-
deckých zkoumání, že rozumná konzuma-
ce alkoholu pozitivně ovlivňuje 
fyzickou a duševní kondici zdra-
vého člověka. Ve srovnání s abs-
tinenty jsou ti, kteří dodržují 
relativně bezpečnou dávku kon-
zumace alkoholu (pro zdravou 
dospělou populaci v rozmezí 20–
40 g alkoholu za den, např. 0,5–1 l 
piva denně u mužů, u žen 0,3–0,6 l), 
méně náchylní např. na kardiovaskulární 
onemocnění, která jsou nejčastější příči-
nou úmrtí současné populace. Pokud se 
spotřeba alkoholu pohybuje v uve-
deném rozmezí, u zdravých jedinců 
dochází ke zvýšení sérové koncent-
race HDL cholesterolu, což vede k po-

klesu krevního tlaku v důsledku rozšíření 
cév, změn vodního a minerálového hospo-

dářství a snížení srážlivosti krve. 
Po požití piva se snižuje hladina 
krevního cukru a dochází např. 
ke zvýšení citlivosti na inzulin, 
ke snížení frekvence infekcí apod. 
Na druhé straně má však nadměr-
ná konzumace alkoholu negativní 

účinky na lidské zdraví. Projevují se 
rizikovým chováním pod vlivem alko-

holu, např. při řízení motorových vozi-
del. Je zajímavé, že se při zkoumání výše 

spotřební daně a konzumace alkoholu 
na vzorku 27 evropských zemí uká-
zalo, že neexistuje žádná korelace 
mezi zdaněním alkoholu a jeho spo-

třebou. Například v Itálii je nízké zda-

nění alkoholu, ale také nízká konzumace 
alkoholu, naproti tomu v Irsku je vysoké 
zdanění alkoholu a přitom úroveň konzu-
mace je rovněž vysoká. Neplatí tedy rozhod-
ně předpoklad, že čím nižší zdanění alko-
holu, tím vyšší je jeho konzumace.

Realizované výzkumy umožnily vyvrá-
tit názory o tom, že dostupnost alkoholu 
má vliv na výši jeho spotřeby. To potvrzují 
i data z České republiky, kde spotřeba čisté-
ho alkoholu na jednoho obyvatele v letech 
1996–2006 vykazuje z dlouhodobého hle-
diska stagnaci. Zatímco počet osob, které 
se léčí kvůli závislosti na alkoholu, u nás 
zůstává stejný, roste naopak počet léče-
ných drogově závislých mužů a žen. Stej-
ný trend, tedy z dlouhodobého hlediska 
stagnaci, vykazuje i množství hospitalizací 

ALKOHOL A ZDRAVÍ VE SVĚTLE 
SOUČASNÝCH VĚDECKÝCH VÝZKUMŮ

Označením zeměpisné ochrany se 
pyšní mimo jiné i Štramberské uši
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kvůli alkoholu, zatímco u drog počet hos-
pitalizovaných trvale roste. Výzkumy potvr-
dily, že ačkoliv u nás existuje v rámci urči-
tých omezení možnost propagace alkoholu, 
stagnuje jeho spotřeba a také počet osob 
s psychiatrickými poruchami způsobený-
mi alkoholem. Přestože se drogy nepropa-
gují, zvyšuje se počet jejich uživatelů a také 
je častější výskyt poruch spojených s droga-
mi. Problémem se ukazuje být nikoliv pro-
pagace, ale změna životního stylu součas-
né populace.

„Musíme se co nejvíce ohradit proti 
tomu, abychom se nestali rukojmím poli-
tiky některých úředníků nebo politiků. Ti 
nejdříve bojovali proti kouření a nyní hle-
dají nové téma, kterým by se zviditelnili, 
a spatřují jej v boji proti alkoholu,“ uvedl 
prof. MUDr. Bohumil Fišer, bývalý minis-
tr zdravotnictví a bývalý přednosta Fyzi-
ologického ústavu Masarykovy univerzi-
ty v Brně. „Vědecké výzkumy prokazují, že 

střídmá konzumace alkoholu, především 
vína a piva přináší pozitivní účinky na lid-
ské zdraví, a to především v oblasti snižová-
ní výskytu srdečně-cévních chorob. Ty jsou 
nepřítelem číslo jedna a podílí se na všech 
úmrtích naší populace 54 %,“ doplnil Bo-
humil Fišer.

„Vědecké práce, které zkoumají proble-
matiku vztahu alkoholu a lidského zdraví, 
nám pomáhají objektivně objasnit podsta-
tu tohoto jevu a jsou pro výrobce nápojů, 
ať s nižším nebo vyšším obsahem alkoholu, 
potvrzením toho, co se už delší dobu tvrdí. 
Rozumná, umírněná konzumace alkoho-
lu, pokud není výslovně zakázána ze zdra-
votních důvodů, člověku pomáhá a přispívá 
k jeho vyváženému rozvoji,“ uvedl Ing. Jan 
Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivo-
varů a sladoven. „My, kteří se na výrobě al-
koholických nápojů podílíme, jsme nejen 
občané, ale také otcové a dědové a máme zá-
jem na tom, aby se život kolem nás rozvíjel 
co možná nejharmoničtěji. Proto věnujeme 
tolik pozornosti etice v podnikání a podpo-
rujeme odpovědný přístup ke konzumaci al-
koholu. V rámci komunikačních aktivit bo-
jujeme proti alkoholismu, který představuje 
pro populaci jednoznačně škodlivý a anti-
společenský fenomén,“ dodal Jan Veselý.

Podle profesora Fišera je třeba rozvíjet 
některá z následujících opatření z nedávno 

zveřejněné studii British Medical Associati-
on: vznik programů zaměřených na poučo-
vání veřejnosti o poškozeních spojených se 
zneužíváním alkoholu, zákony a předpisy, 
které by odrazovaly od řízení po konzumaci 
alkoholu, vhodně financované léčebné služ-
by, vymáhání právní odpovědnosti maloob-
chodníků za prodej alkoholických nápojů 
v souladu se zákony a předpisy, podpora 
výzkumu a výměny informací mezi země-
mi, stanovení priorit pro jednání v oblasti 
veřejného zdravotnictví o regulaci meziná-
rodního obchodování s alkoholem, mezi-
národní spolupráce v boji proti nezákonné 
výrobě a obchodování s alkoholem. Fišer 
se naopak domnívá, že filozofie a politika 
vedoucí k regulaci dostupnosti alkoholu 
prostřednictvím povolování, vyššího zda-
nění alkoholických nápojů nebo regulace 
reklamy a propagace alkoholu a sponzor-
ství od společností vyrábějících alkohol je 
cesta nesprávným směrem… 

Nová kniha mapující historii a sou-
časnost českého piva a pivovarství byla 
představena veřejnosti. Jejím autorem je 
doc. MUDr. Zdeněk Susa, významný čes-
ký pneumolog. Susova kniha na 240 stra-
nách nabízí mnoho zajímavých informa-
cí, historických faktů a nových pohledů 
na jedno z nejstarších a nejpopulárnějších 
odvětví lidské činnosti na území dnešní 
České republiky. Kniha představuje uni-
kát v tom, že vedle historických faktů ově-
řených studiem archivů a bádáním přímo 
v pivovarech obsahuje netradiční náhledy 
na pivo a pivovarství, které ani odborná 
literatura dosud nenabídla. Susa mapuje 
vedle pivovarů, které již zanikly, rovněž ty, 
které dodnes existují, ale v nichž byla vý-
roba piva zastavena, a také ty, které fungu-
jí a vyrábějí nápoj, který je u nás a ve světě 
stále populárnější. Kniha je doplněna uni-
kátními snímky a jistě bude pro každého 
příznivce piva velmi objevnou četbou. 

V publikaci najdeme příběhy z našich 
dějin založené na reálných postavách 
nebo událostech, kde pivo hrálo význam-
nou roli. Ty jsou následně dopracovány 
a rozšířeny pomocí mystifikace. Pokud 
nebylo možné aplikovat fakta, potom bylo 
nutné poněkud mystifikovat a fabulovat. 
Od aplikace je k mystifikaci jen kousek. 
Autor neskrývá ani svou inspiraci Cimr-
manem: Zatímco u cimrmanů je mysti-
fikace stoprocentní, u Zdeňka Susy je to 
tak napůl.

„Kniha vznikla vlastně náhodou. Pů-
vodně jsem byl přizván na setkání léka-
řů, milovníků piva sdružených ve spolku 
Old Beer Club, abych tam přednesl své vy-
znání o pivu,“ říká Zdeněk Susa. „A pro-
tože jsem chtěl zaujmout a nabídnout 
trochu legrace a nadsázky, zaměřil jsem 
se na pivo v klášterech na území dnešní 
České republiky z historického hlediska. 
Vystoupení se setkalo s pozitivním ohla-
sem, a tak jsem začal hledat další námě-
ty. Pomáhalo mi v tom nejen to, že pivo 
mám rád, ale také moje turistická vášeň 
a zapálenost pro lokální dějiny. Najed-
nou se dispozice změnila v trvalý zájem 
a jeho výsledkem je tato publikace,“ vy-
světluje autor. 

„Susova kniha má nepochybně mnohem 
širší záběr, než by se mohlo na první po-
hled zdát,“ konstatuje Jan Veselý, výkon-
ný ředitel Českého svazu pivovarů a slado-

PRVNÍ ČESKÁ PIVNÍ KNIHA NABÍZÍ UNIKÁTNÍ 
POHLED NA NAŠE PIVO A PIVOVARST VÍ
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Kaiserštejnský palác na Malostranském 
náměstí hostil dne 4. 12. 2008 plenární za-
sedání České technologické platformy pro 
potraviny. Úvodu se ujal Ing. Miroslav Ko-
berna, CSc, který hovořil zejména o do-
padech světové finanční krize. Mimo jiné 
zmínil, že u potravinářů finanční krize zna-
mená především omezený přístup k úvě-
rům. Což ovšem druhotně může vyvolat 
i problémy s kofinancováním peněz z ev-
ropských zdrojů, protože podnikatelé s již 
schváleným projektem nedostanou od ban-
ky příslušný úvěr. 

Potravinářského průmyslu se zřejmě do-
tkne také krize v exportu, protože jednot-
livé země si budou hlídat své vlastní trhy. 
V této chvíli je tedy nutné apelovat na stát-
ní správu a příslušné kontrolní orgány, aby 
intenzivněji kontrolovaly, zda na český trn 
nepřichází levné a nekvalitní výrobky z ji-
ných zemí. V zemích, které již krize plně po-
stihla, těmto dovozům již čelí. 

Lze také předpokládat nižší koupěschop-
nost obyvatelstva a s tím preferování lev-
nějších výrobků. Právě v této chvíli musí 

potravinářský průmysl i za ztížených eko-
nomických podmínek prosazovat kvalitu 
nad nízkou cenou.

Vrchní ředitel Úřadu pro potraviny MZe 
Ing. František Sládek hovořil o dotačních 
titulech pro potravinářský průmysl. Uve-
dl, že se podařilo v letošním roce obnovit 
dotační titul 13, na který bylo vyčleněno 
240 miliónů. DT byl určen pouze pro vel-
ké podniky nad 250 zaměstnanců Do 30. 
dubna 2008 byla v rámci tohoto DT přijata 
celkem 51 žádost, po přezkoumání se po-
čet žádostí se snížil na 47 a všechny uzna-
né projekty byly financované do 40 %. Z cel-
kového rozpočtu zůstalo celkem 8 miliónů 
Kč, zejména z toho důvodu, že podniky ne-
získaly úvěry a nemohly realizovat předlo-
žené projekty. 

Příští rok se podmínky vyplácení po-
někud změní – místo 40% kofinancování, 
bude kofinancování pouze 25% a tento do-
tační titul bude určen pro všechny podni-

ky, nejen pro velké. Termíny příjmů žádos-
tí budou identické jako v letošním roce. 
Podpora je určena na potraviny i krmiva, 
výše dotace je do 10 miliónů Kč, maximál-
ní výše projektu pak 40 miliónů Kč.

Ing. Koberna, CSc. dále hovořil o finan-
cování České technologické platformy, kdy 
finance jsou rozděleny do několika oblas-
tí: mzdové náklady, administrativní nákla-
dy, odborná činnost a náklady na jedná-
ní ČTP. Dodal, že pevně věří, že finance 
na fungování ČTP se naleznou v rozpoč-
tu ministerstva i v roce 2009.

V diskus se hovořilo zejména o politice 
kvality, která bude jedním z ústředních té-
mat našeho předsednictví v první polovi-
ně roku 2009. Diskuse o tzv. Zelené knize 
politiky kvality je pro členské země otevře-
na do 31. 12. 2008. Ve dnech 12.–13. března 
2009 se právě v rámci našeho předsednictví 
koná v Praze konference na vysoké úrovni 
na toto téma. 

ven. „Určitě si neklade za cíl konkurovat 
odborným pojednáním o pivu a pivovar-
ském oboru. Vedle zábavného čtení však 
nabízí též poučení o tom, co vlastně pivo 

je. Nepochybně má potěšit všechny, kteří 
se na pivo nedívají jen jako na obdivovaný 
„zlatavý mok“, ale představuje pro ně pev-
nou a velmi košatou součást české společ-
nosti v historickém kontextu i v součas-
nosti,“ doplňuje Jan Veselý.

Kniha obsahuje rovněž stanovisko lé-
kařských odborníků, kteří se vyjadřují 
k pivu a jeho vlivu na lidské zdraví. Pod-
porují názor, že při dodržení zásad ro-
zumné konzumace má pivo na zdraví po-
zitivní vliv. Vedle sebe tu najdeme názory 

internisty nebo dermatoložky; vynechá-
na není ani problematika alkoholismu, 
pokud se neřídíme zásadami přiměřené-
ho pití alkoholu.

Sám Susa s humorem říká, že jeho 
vztah k pivu, které objevil v čase dospě-
losti, bude geneticky podmíněn. Pivovar-
skému řemeslu se totiž věnovali před-
ci z otcovy i matčiny strany. To možná 
přispělo k tomu, že se pro něj pivo stalo 
vedle oblíbeného nápoje i koníčkem a in-
spirací ke studiu a literární tvorbě. 

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ 
ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ 
PLATFORMY PRO POTRAVINY
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palec nahoru, palec dolů

Pesticidy jsou přípravky a pro-
středky, které jsou určené k tlumení 
a hubení rostlinných a živočišných 
škůdců, a k ochraně rostlin, sklado-
vých zásob, technických produktů, 
bytů, domů, výrobních závodů nebo 
i zvířat a člověka. Nejvíce se pestici-
dy uplatňují v zemědělství. Vliv pes-
ticidů na přirozené fungování eko-
systému a zdraví člověka je většinou 
nepříznivý, žádoucí je omezené uží-
vání. Mezi nežádoucí důsledky nad-
měrného nebo nesprávného pou-
žívání pesticidů patří hynutí včel, 
kontaminace povrchových vod, na-
rušení ekosystému nebo jejich ku-
mulace v živých systémech, např. 
DDT a další chlorované uhlovodí-
ky aldrin, endrin, toxafen atd. V prv-
ní polovině minulého století se tato 
látka používala po celém světě včet-
ně Československa. Pozdější výzku-
my odhalily, že se jedná o těžko od-
bouratelný kumulativní jed, který se 
hromadí ve vrcholných článcích po-
travního řetězce (člověk a masožrav-
ci). V Československu bylo používání 
DDT zakázáno v roce 1975, v zemích 
třetího světa se nicméně stále použí-
vá. Dnes se u pesticidů kromě jejich 
okamžitých účinků zkoumá i postup 
jejich degradace a přenosu v potravi-
novém řetězci.

Kvůli nové legislativní úpravě v oblasti 
pesticidů jsme požádali Ministerstvo zdra-
votnictví, sekci hlavního hygienika, o stano-
visko k několika otázkám souvisejících s tou-
to novou úpravou. 

JAKÉ MOHOU MÍT PESTICIDY NEGATIVNÍ 

VLIV NA LIDSKÉ ZDRAVÍ? 

Používání pesticidních přípravků před-
stavuje celosvětově jeden z významných 
faktorů intenzifikace zemědělské pro-
dukce. Potlačení škodlivých činitelů 
jako jsou hmyzí škůdci, plevele, mi-
kroskopické vláknité houby (plísně) 
apod. umožňuje nejenom dosaženi 
dobrých výnosů a omezení ztrát při 
skladování, ale v řadě případů použi-
tí těchto přípravků pozitivně ovlivňuje 

i kvalitativní parametry (např. nutrič-
ní, technologické, senzorické) země-
dělských plodin. Ačkoliv žádný z v sou-
časné době registrovaných pesticidů nebyl 
Mezinárodní agenturou pro výzkum ra-
koviny (IARC) klasifikován jako lidský 
karcinogen, přesto některé z nich, ze star-
ších pesticidů konkrétně DDT či toxafen, 
z později zavedených pak např. amitrol 
a některé fenoxyalkanové kyseliny, jsou 
klasifikovány jako potenciální lidské kar-
cinogeny. Karcinogenním potenciálem 
mohou disponovat nejenom mateřské 

sloučeniny, ale někdy mohou vznikat ta-
kovéto škodliviny i z relativně netoxic-
kých prekurzorů (ETU, UDMH). 

V posledních letech se v souvislosti 
s posuzováním expozičních rizik často 
hovoří o schopnosti některých pest-
icidů interferovat s hormonálními 
pochody obratlovců včetně člověka 
(endokrinni disruptory) a vyvolávat tak 
řadu nežádoucích efektů. Mezi pestici-
dy, u kterých byly prokázány estrogenní 
účinky, se řadí nejenom některé organo-
chlorové pesticidy s vysokým akumu-
lačním potenciálem jako jsou toxafen, 
dieldrin, heptachlor, DDT a jeho me-
tabolity, zvl. ODE, ale i moderní pes-
ticidy reprezentované herbicidy 2,4-D, 
atrazinem a alachlorem, fungícidy be-
nomylem a EBDC či insekticidy carba-
rylem, dicofolem, permethrínem, para-
thionem a dalšími.

DOMNÍVÁTE SE, ŽE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ 

KOMISE O PESTICIDECH ZLEPŠI POSTAVE-

NI ČESKÉHO SPOTŘEBITELE? V JAKÉM OVO-

CI A ZELENINĚ BYLY NAPŘÍKLAD LIMITY 

U NÁS NIŽŠÍ NEŽ JINDE?

Od 1. září 2008 se stalo použitelným 
v celém rozsahu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 
o maximálních limitech rezidui pesti-
cidů (MRL) v produktech jak rostlinné-
ho tak i živočišného původu, kterým se 
zavádí nová zcela harmonizovaná pra-
vidla pro rezidua pesticidů. 

Tímto nařízením se zjednodušuje do-
sud existující právní úprava tím, že se 
limity pro rezidua pesticidů harmoni-
zují na komunitární úrovni a nařízeni 

Nově 
 S PESTICIDY

ZDROJ SDRUŽENÍ NA OCHRANU SPOTŘEBITELŮ 
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palec nahoru, palec dolů
se stává přímo aplikovatelným bez nut-
nosti jeho transpozice do národní legis-
lativy členských států.

Do doby použitelnosti nové práv-
ní úpravy byla odpovědnost za právní 
úpravu v oblasti reziduí pesticidů sdí-
lena jak Komisí, tak i členskými státy. 
Od roku 1976 bylo stanoveno více než 
45000 komunitárních maximálních li-
mitů reziduí pesticidů pro 245 pesti-
cidů pro různé komodity – obilovi-
ny, ovoce a zeleninu a další rostliny 
a pro potraviny živočišného původu. 
Pro další pesticidy a kombinace pesti-
cid/komodita, pro něž nebyly stanove-
ny komunitární limity, mohly být sta-
noveny limity na národních úrovních 
s cílem ochrany zdraví spotřebitelů 
a usnadnění obchodováni.

Avšak, bezpečnost spotřebitele v jed-
nom státě nezbytně neznamenala, že 
všichni spotřebitelé v rámci jednotné-
ho trhu jsou chráněni stejnou měrou, 
protože spotřeba potravin se v jednot-
livých členských státech liší. Vzhledem 
k volnému pohybu zboží na jednot-

ném trhu však bylo nutné zajistit, aby 
obyvatelé všech členských států byli 
stejnou měrou chráněni před expo-
zicí potravin obsahujících nepřijatel-
né množství pesticidů.

KDYŽ KOMISAŘKA PANI VASSILIOUOVÁ 

HOVOŘILA O CO NEJNIŽŠÍM MNOŽSTVÍ 

PESTICIDŮ, PROČ SE NESÁHLO OPRAVDU 

K NEJNIŽŠÍM HODNOTÁM, KTERÉ PLATÍ 

V NĚKTERÉM ČLENSKÉM STÁTĚ?

Veškerá rozhodnuti v této oblasti 
jsou podložena vědeckými zjištěními 
a hodnocením spotřebního koše, které 
provádí Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin. Všechny hodnoty jsou stano-
veny na základě principů hodnocení ri-
zika a k jejich stanovení byl použit nej-
horší možný model použiti. Stanovení 
limitů a metodika jejich stanoveni je za-
ložena na stejném principu a ty limi-
ty, které byly stanoveny na jiných zákla-
dech a které nebylo možné spolehlivě 
obhájit, byly nahrazeny limity novými. 
Členské státy si mohou ponechat limi-
ty v těch případech, kdy ještě nebyly li-

mity stanoveny na komunitární úrovni, 
a to jen na přechodné období do doby 
jejich harmonizace. 

Má členský stát i nadále pravomoc 
ponechat si své přísnější limity?

Z výše uvedeného vyplývá, že jedním 
z úkolů nového nařízení Evropského 
parlamentu a Rady v oblasti reziduí 
pesticidů je jednotná legislativní úprava 
na úrovni Evropské unie a tím odstra-
nění rozdílných národních úprav. Proto 
všechny členské státy musí respektovat 
v plném rozsahu novou právní úpravu, 
nařízení je přímo použitelným právním 
předpisem, který se do národní legisla-
tivy členských států nezapracovává. 

Na praktické implementaci naří-
zení a zejména na novelizaci jeho 
příloh se soustavně pracuje v ex-
pertních pracovních skupinách, 
kde se zohledňuji stanoviska všech 
členských států, posuzují se sta-
noviska EFSA a dalších ex-
pertních organizací, které 
působí například v rámci 
FAO. 

ZDROJ JOSEF DUBEN, TISK. MLUVČÍ SVS ČR

Státní veterinární správa ČR není pri-
márně represivním orgánem. Každému 
budoucímu veterinárnímu lékaři je 
v průběhu studií vštěpována zásada, že 
prevence, tj. předcházení problémům je 
účinnější a ekonomicky výhodnější než 
řešení vzniklých problémů. Tuto zása-
du uplatňují i orgány státního veteri-
nárního dozoru.

Lze tedy říci, že přestože je každo-
ročně uděleno chovatelům a zpracova-
telům několik milionů pokut, není to 
cílem. Například letos od ledna do října 
bylo uděleno pokut za 14 047 400 Kč.

Každý rok provedou inspektoři kraj-
ských veterinárních správ desítky tisíc 
dozorových akcí u chovatelů, tj. v cho-
vech hospodářských zvířat a u zpracova-
telů potravin živočišného původu (loni 
78 066 akcí). Kontrolují i potraviny ži-
vočišného původu uváděné do oběhu, 
a to jak ty, které již byly uvolněny veteri-
nárními autoritami členských zemí EU 
na intrakomunitární trh, tak ty ze tře-
tích zemí. U výrobků ze členských zemí 

kontrolují vždy, zda dpovídají veterinár-
ní legislativě EU, a kontrolují je namát-
kově i fyzicky, samozřejmě i v případě 
důvodného podezření. Výrobky ze tře-
tích, tj. z nečlenských zemí, kontroluje-
me obdobným způsobem, zejména, zda 
jsou ve shodě s legislativou EU.

Tento měsíc byly například vráceny 
nevyhovující výrobky ve dvou přípa-
dech. Šlo například o 2592 kg hlubo-
ce zmrazených prsních řízků do Polska, 
které obsahovaly nepovolené množství 
vody, a o zásilku 513 000 vajec, která 
byla nadměrně znečištěná, rovněž pol-
skému dodavateli.

Při této příležitosti je možné uvést, 
že by si zákazníci měli uvědomit, že po-

traviny živočišného původu, které jsou 
uváděny do oběhu, tj. do tržní sítě, mu-
sejí splňovat podmínky zdravotní nezá-
vadnosti. A za zdravotní nezávadnost 
vždy plně zodpovídá výrobce. Pracov-
níci státního veterinárního dozoru se 
přesvědčují, zda jsou podmínky plně-
ny a nevyhovující výrobky a suroviny vy-
řazují, čímž brání zákazníky před mož-
nými problémy. Pokud přesto zákazník 
získá dojem, že něco není v pořádku, má 
právo se u prodejce dožadovat nápra-
vy a vždy udělá dobře, když informuje 
místně příslušnou krajskou veterinární 
správu, aby případ došetřila. 

A nakonec lze zopakovat: Přesto-
že není smyslem státního veterinární-
ho dozoru usilovat o udělování pokut, 
musela Státní veterinární správa ČR le-
tos od počátku roku, tak jak předepisu-
je legislativa, přikročit k udělení pokut 
zatím ve výši 14 047 400 Kč.

Další informace z oblasti Státní veteri-
nární správy lze získat na internetových 
stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.  

Smyslem veterinárního dozoru
není udělovat pokuty
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O tom, že pohoří Jeseníky patří k nejvyhledávanějším turistickým oblastem v ČR, ví snad opravdu každý. 
Na své si zde přijdou především milovníci všech druhů sportů, obzvláště pak těch zimních. Málokdo už 
však ví, že toto pohoří, skládající se ze tří hlavních částí – Hrubého Jeseníku, Nízkého Jeseníku a horna-
tiny Kralického Sněžníku, je také vyhledávanou lázeňskou destinací. Vypravte se proto společně s námi 
do čtveřice nejvýznamnějších lázeňských středisek, která se ukrývají v malebné krajině nejvyšších mo-
ravských hor. 

Jeseníky
  RÁJ NEJEN PRO LYŽAŘE

PŘIPRAVIL PETR ENGLIŠ
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KARLOVA STUDÁNKA
Cesta po nejkrásnějších lázeňských 

místech může začít návštěvou láz-
ní Karlova Studánka, kde si může-
te prohlédnout lázeňské domy s mož-
ností vyzkoušení si procedur a lázeňský 

park s ojedinělou geologickou přírod-
ní expozicí. Karlova Studánka jsou 
moderní a ojedinělé přebudované láz-
ně uprostřed krásné jesenické přírody. 
První zmínky o léčivých pramenech 
jsou z počátku 18.století. Lázně zalo-
žil nejmladší syn Marie Terezie Max-
milián II. – František v r.1780. Pod lé-
kařským dohledem je lázeňská léčba 
řízena od roku 1785. Dnešní název Kar-
lova Studánka lázně získaly v roce 1803 
po nejslavnějším habsburském voje-
vůdci Karlovi, který jako první evrop-
ský válečník porazil Napoleona u As-
pern v roce 1809. 

Tradice i klimatická měření o Kar-
lově Studánce dokládají, že je zde nej-
čistší vzduch ve střední Evropě. Jak by 
ne, když leží v panenské přírodě na vý-
chodní straně nejvyšší hory Jesení-
ků Pradědu, v údolí horské říčky Bílé 
Opavy. Tato horská bystřina, čeřící se 
ve vodopádech a okolní široké komple-
xy lesů naplňují čistý vzduch zdejší pří-
rody (vzdálený od zdrojů znečišťování 
ovzduší) kyslíkem a zápornými ionty. 
Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé kli-

ma je Karlova Studánka ideálním mís-
tem pro léčbu pacientů s onemocněním 
dýchacích cest. Ideální je pobyt zejmé-
na pro osoby s chronickými záněty hr-
dla, dutin, hlasivek, nosu, průdušek, 

plic a u nemoc-
ných s průduško-
vým astmatem. 
Lázeňské místo 
je vhodné i pro 
l éčen í  nemocí 
onkologických 

(po ukončení základní léčby), pro léč-
bu vysokého krevního tlaku a onemoc-
nění cév. Souběžně se léčí i doprovodné 
pohybové nemoci – kloubní a páteřní 
potíže. K přírodním léčivým zdrojům 
patří minerální voda a přírodní oxid 
uhličitý získávaný z hloubky 127 m. 
Přírodní minerální voda má vysoký 

obsah kyseliny uhličité a metakřemi-
čité. Slouží k přípravě uhličitých kou-
pelí i rašelinových zábalů, dále k inha-
laci a k pití. 

LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
Nedaleko od Karlovy Studánky se na-

chází další lázeňské městečko – Velké 
Losiny. Zdejší lázně patří vůbec k nej-
starším a nejznámějším na Moravě. Prv-
ní zmínka pochází již z roku 1296, ale 
první dřevěná lázeňská budova byla po-
stavena teprve v r. 1592. 

Za první z lékařského hlediska vý-
znamnou zprávu o lázních Velké Losi-
ny považujeme stať v knize „O vodách 

hojidtelných neb teplicech 
moravských“ významného 
moravského lékaře Tomá-
še Jordana z Klausenburku 
z roku 1580. Tato kniha svěd-
čí o tom, že již v té době byly 

Velké Losiny lázně vyhledávané. Vodu 
zde nazývá dokonce „královnou morav-
ských vod“. Také lázní se dotklo velice 
pohnuté období tzv. „čarodějnických 
procesů“ na Šumpersku, které líčí v kni-
ze Kladivo na čarodějnice Václav Kaplic-
ký. Olomoučtí kapucíni, kteří poskyto-
vali poslední útěchu odsouzeným, byli 
v té době častými hosty lázní.

Největšího významu nabyly láz-
ně od r. 1950, kdy se zde začala léčit 
poliomyelitis acuta. Lázně Velké Lo-
siny jsou návštěvníky a lázeňskými 
hosty vyhledávány především kvůli lé-
čebným účinkům místních minerálních 
vod, ale rovněž i pro svoji příjemnou 
polohu v podhůří Hrubého Jeseníku. 
Historie lázeňství ve Velkých Losinách 
sahá až do 16. století, dnešní lázně tak 
navazují na ty nejlepší tradice s využi-

SNĚHOVÁ POKRÝVKA JEN UMOCŇUJE MALEBNÉ 
PROSTŘEDÍ LÁZNÍ V KARLOVĚ STUDÁNCE 
A PŘÍMO VYBÍZÍ K ROMANTICKÝM PROCHÁZKÁM

se dočkal za svého života 

vynikajících poct 

Vincenz Priessnitz
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cesty do regionů
tím nejmodernějších léčebných postu-
pů a metod. Přírodní prostředí zaruču-
je pobyt na čistém vzduchu s širokými 
možnostmi aktivního odpočinku, kul-
turního i společenského vyžití.

V současnosti se ve Velkých Losinách 
léčí především nervové nemoci, nervo-
svalové onemocnění primární, sekun-
dární a degenerativní, dětské netu-
berkulózní nemoci dýchacího ústrojí 
a nemoci pohybového aparátu.

Svou popularitu si lázně získaly pře-
devším díky léčebným účinkům zdej-
šího termálního sirnatého pramenu 
o teplotě 36, 7 °C, jenž vyvěrá z hloub-
ky okolo tisíce metrů. 

LÁZNĚ BLUDOV
Lázně Bludov mají nádhernou polo-

hu v podhůří Jeseníků nedaleko měs-
ta Šumperk. Počátek lázeňské léčby je 
datován na 20. červenec roku 1929, 
kdy Zdeněk Pospíšil otevírá „Radio-
aktivní a sirné lázně v Bludově“. Zdej-
ší teplé prameny však byly známy již 
v minulých stale-
tích a místní lidé 
je s oblibou vy-
hledávali pro lé-
čení a koupele. 
Pramen využívali také páni ze Žerotí-
na, jimž Bludov patřil. V posledních de-
setiletích se lázně dostaly do povědo-
mí díky léčbě obezity u dětí. Přírodním 
léčivým zdrojem je minerální termální 
voda pramenící přímo v areálu lázní. 
Moderní lázeňské zařízení poskytuje 
lázeňskou péči založenou na nejnověj-
ších lékařských poznatcích v oborech 
balneologie, obezitologie a léčebné re-
habilitace. Přírodním léčivým zdro-
jem je v Bludově subtermální alkalická 

málo mineralizovaná síranochloridová 
voda s přítomností sirovodíku, sírní-
ků, fluoridů a stopami radonu. V sou-
časné době jsou využívány dva prame-
ny: pro balneoterapii pramen Nový vrt, 
jenž má teplotu 24 stupňů Celsia a pra-
men s označením BVJ 2, jenž má teplo-
tu 19 stupňů Celsia. 

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK
Bezesporu nejvýznamnějšími lázně-

mi tohoto regionu jsou Priessnitzo-
vy léčebné lázně v Jeseníku. Léčebné 
lázně Jeseník se nachází v nadmoř-
ské výšce 620m přibližně dva kilomet-
ry od stejnojmenného okresního měs-
ta. Unikátní poloha lázeňského areálu, 
který je ze tří stran chráněn vysokými 
horskými hřebeny, vytváří návštěvní-
kům jedinečné podmínky pro klid a re-
laxi během všech ročních období. Zdej-
ší mikroklima je vhodné zejména pro 
léčbu onemocnění horních a dolních 
cest dýchacích, potíží krevního obě-
hu, nervové soustavy a vegetativního 

nervstva. V ne-
bližším okolí láz-
ní vyvěrá ze země 
na 80 registrova-
ných a pojmeno-

vaných pramenů, jejichž voda je využí-
vána při většině lázeňských procedur. 
Své jméno získaly lázně po jejich zakla-
dateli, Vincezu Priessnitzovi.

O tom kdo byl Vincenz Priessnitz 
a v čem spočívalo jeho lékařské umě-
ní se můžete dočíst v následující re-
portáži…

KDO BYL VINCENZ PRIESSNITZ?

Byl to člověk, podle jehož vzoru vy-
rostly desítky vodoléčebných ústa-

vů po celé Evropě. Narodil se 4. října 
1799 jako šesté dítě chalupníka Jana 
Františka a Marie Terezie Evy Priess-
nitzových v malé osadě Gräfenbergu 
vzdálené 2,5 km od Frývaldova (Jese-
ník). Jeho školou se stala příroda, kte-
rou velmi pozorně pozoroval. Seznámil 
se s podivuhodnými účinky vody – to 
když tajně pozoroval, jak si zraněný sr-
nec vyléčil poraněný běhák koupelemi 
v lesní studánce. Priessnitz měl intui-
ci, mimořádné pozorovací schopnos-
ti a paměť, navíc uváděl své myšlenky 
do praxe ve správnou dobu a na správ-
ném místě. První praktické zkušenos-
ti léčivých účinků studené vody získá-
val na sobě. V 16 letech spadl Vincenz 
pod plně naložený koňský povoz a kola 
mu přejela hrudník. Přivolaný ranho-
jič prohlásil zranění za smrtelné, v lep-
ším případě prý z mladíka zůstane mr-
zák. Vincenz však opět vsadil na vodu. 
Léčení sice trvalo rok, ale na konci byl 
Vincenz zdráv. Zpráva o tomto „zázra-
ku“ se rychle rozkřikla. Na Gräfenberg 
začali přicházet lidé z blízkého, pozdě-
ji vzdáleného okolí a prosili o pomoc. 
Priessnitz pomoc neodmítal – napravo-
val vykloubené ruce a nohy, krevní vý-
rony a zlomeniny, později i revmatis-
mus, dnu, chronickou zácpu, nemoci 
jater a žaludku. Pověst o jeho nové lé-
čebné metodě a jejích výsledcích se roz-
letěla do světa. 

„Vodní doktor“ jesenických hor 
měl stále více příznivců, ale i nepřátel 
v řadách závistivých lidí a lékařů. V r. 
1822 dal přestavět svůj původně dře-

vsadil na vodu 
„Vodní doktor“
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cesty do regionů

Priessnitzova metoda 
Priessnitzovy venkovní koupele dolních končetin

Jedná se o historicky prověřenou cennou proceduru pro zlepšení prokrvení nejen dolních končetin, ale cestou reflexů 

se zlepšuje prokrvení hlavy, krku a horní poloviny těla, proto pravidelná denní „čapí“ chůze v bazénku s přírodní proté-

kající chladnou vodou o teplotě 8 °C až 15 °C vede k zlepšení funkce srdce, cév, k zvýšení odolnosti proti infekcím, pro-

ti fyzikálním i psychickým stresům. Mírná fyzická aktivita chůzí v mírně zvlněném terénu je nutná pro předchozí přede-

hřátí organizmu před koupelí, po koupeli je důležitá frotáž a chůze v terénu.

Priessnitzovy venkovní koupele horních končetin

Ponoření horních končetin do mělkého bazénku s protékajícím chladným přírodním pramínkem vody o teplotě 8–15 °C, 

prováděné denně, vede k vymizení migrén a nespavosti, zklidňuje rychlou frekvenci srdečního tepu u srdečních potíží 

a u poruch funkce štítné žlázy, zmírňuje alergické projevy a zlepšuje dýchání. Koupel zlepšuje místní prokrvení horních 

končetin a cestou reflexů zvyšuje prokrvení hrudníku, krku a hlavy.

Priessnitzova pololázeň jednofázová a dvoufázová

Jedná se o složitou proceduru s kombinací vodoléčby, zábalů, polevů a kartáčování kůže. Klient se nejdříve krátce 

předehřeje teplou vodou ve sprše, následuje celotělový ovin mokrým studeným prostěradlem s klidným ležením v zába-

lu, po prohřátí a zpocení následuje polokoupel v 35 °C teplé vodě s kartáčováním a polevy šíje, zad a končetin chlad-

nou vodou.

Jedna poskytnutá procedura střídáním tepelných podnětů nejdříve povzbuzuje krevní oběh a funkce vnitřních orgá-

nů, po opakovaném provedení pololázně dojde k zlepšení funkcí srdce, cév, úpravě hormonální funkční poruchy, k vý-

raznému zlepšení odolnosti proti infekcím, odolnosti na zevní vlivy fyzikální i odolnosti na psychický stres. Pololázeň 

není vhodná pro starší osoby s vícečetnými nemocemi, pro osoby po infarktu myokardu. Před její aplikací je vhodné po-

radit se s lékařem.

věný rodný domek v prostornější ka-
menný dům se speciálními prostora-
mi určenými pro léčení. Tento dům se 
tak stal prvním vodoléčebným ústavem 
na světě. Okolní lékaři rozpoutali pro-
ti laickému a „nevědeckému“ způsobu 
léčení hysterickou kampaň. Byly proti 

němu podávány žaloby. Tuto pro Vin-
cenze Priessnitze velmi těžkou situaci 
pomohla rozuzlit württemberská vlá-
da, která se rozhodla zřídit ve své zemi 
léčebný ústav podle Priessnitzova vzo-
ru a požádala panovnický dvůr ve Vídni 
o dobrozdání. Na jeho základě bylo v r. 
1838 konečně vydáno povolení k defini-

tivnímu provozu lázní. Vincenz Priess-
nitz se dočkal za svého života vynikají-
cích poct. Vděční pacienti z Maďarska 
dali na lázeňské promenádě postavit vý-
znamným mnichovským sochařem L. 
Schwanthalerem bronzový pomník lva. 
V roce 1846 udělil Priessnitzovi rakous-
ký císař Ferdinand V. Zlatou občanskou 
záslužnou medaili I. třídy. 
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Již téměř 800 let se v městečku pod známou štramberskou Trúbou vyrábí pozoruhodná perníková dobrota 

neméně pozoruhodného tvaru. Štramberské uši… A za všechno můžou zlověstní dobyvační Tataři, kteří 

zde Léta Páně 1241 dostali nečekaně na zadek. Inu, Štramberští měli za ušima a pěkně je vypekli… 

Vlastně, spíše zatopili – vodou.

když to sníš, něco zvíš 

Podle místní legendy se původ této 
jedinečné pochoutky váže k roku 1241, 
kdy na Moravu vtrhli ze Slezska 
podél Odry ukrutní Tataři. Při 
nájezdech plenili vesnice, zapalo-
vali chalupy a obyvatelům useká-
vali ruce a uši. Jako „sym-
bol vítězství“ pak tyto 
krvavé trofeje posílali 
svému vládci, samot-
nému Čingischáno-
vi. Když se mongol-
ští útočníci dostali až 
ke Štramberku, stáhli 
se místní obyvatelé na str-
mý, ze tří stran nepřístupný 
vrch Kotouč, kde se důkladně 
opevnili. Tataři je začali obléhat 
a zdálo se, že dobytí je jen otáz-
kou času. Ale obleženým naštěstí přišly 
na pomoc aktuální povětrnostní pod-

mínky. Jedné noci propukla strašlivá 
bouře, která jim umožnila nepozoro-
vaně prokopat hráz nedalekého velkého 

rybníka a Tatary pod Kotou-
čem zcela zatopit. Ti zděšeně 
uprchli a v jejich zničeném 
ležení pak Štramberští na-

šli také několik pytlů 
plných uřezaných 

rukou a uší za-
bitých křesťanů. 
Na  památku 

tohoto slavné-
ho vítězství, které 

se odehrálo v před-
večer Nanebevstou-

pení Páně (čtyřicet dní 
po Velikonocích), se zača-

lo ve Štramberku a okolí kaž-
doročně péct toto lahodné cuk-

roví, připomínající vzhledem právě ony 
uřezané uši.

ČEST A SLÁVA NAŠÍ PRVNÍ EVROPSKÉ 
KRAJOVÉ SPECIALITĚ

Štramberské uši mají jedno vý-
znamné prvenství, které určitě 
napomáhá jejich současnému 
věhlasu – jsou první českou kra-
jovou specialitou, která získala 
v Bruselu ochrannou známku 
zeměpisného označení pů-
vodu. Tento systém ochra-
ny existuje od roku 1992 
a jeho cílem je ochránit ná-
zvy kvalitních zemědělských 
a potravinářských výrobků, 
které si získaly věhlas v Ev-
ropské unii i jinde ve světě, 
před konkurencí napodobe-
nin, které na jejich kvalitě 
a dobrém jménu často pa-
razitují. Od prosince 2006 
má ČR potvrzenou regis-
traci Štramberských uší, 
od února i Pohořelické-

ŠTRAMBERSKÉ
       UŠI
PŘIPRAVIL RADEK JAROŠ
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když to sníš, něco zvíš 

ho kapra a Žateckého chmele a díky 
přístupové smlouvě i tří budějovic-
kých piv (Budějovické pivo, Českobu-
dějovické pivo a Budějovický měšťan-
ský var).

ŠTRAMBERKU TO SLUŠÍ, JE HLAVNÍM 
MĚSTEM „UŠÍ“

Majitelem licence na výrobu toho-
to pekařského výrobku podle historic-
kého receptu je tedy město Štramberk 
a s ním přibližně desítka místních pro-
ducentů. Opravdu přísně se dbá, aby 
licence nebyla udělena výrobcům sídlí-
cím mimo město. Malebné podhorské 
městečko Štramberk, které propůjčilo 
perníkovým uším jméno, leží na úpatí 
Beskyd, nedaleko Kopřivnice. Pro svůj 
zvláštní půvab si vysloužilo přezdívku 
Moravský Betlém. Mimochodem, na-
rodil se zde i známý ilustrátor dob-
rodružných románů Zdeněk Burian. 
Ve městě, které se rozkládá na svazích 
několika strmých kopců a kterému 
vévodí zřícenina středověkého hradu 
Strallenbergu s válcovou věží, zvanou 

Trúba, se zachoval zcela unikátní ar-
chitektonický soubor téměř devadesáti 
původních valašských roubených cha-
lup z 18. a 19. stol., ze kterých se určitě 
vždy o svátcích linula vůně čerstvě na-
pečených štramberských (dříve též ta-
tarských) perníkových uší.

UPEČTE SI SVÉ VLASTNÍ „UŠI“
Tradiční receptura na štramber-

ské uši není nijak složitá a vzhle-
dem k tomu, že se po staletí předá-
vá ve všech místních rodinách, není 
ani uzamčena v nějakém nedobytném 
trezoru. Jejich výroba je spíše náročná 
na zručnost pekaře. Ve Štramberku se 
prý hospodyně dřív předháněly, která 
dokáže udělat uši co nejtenčí a podle 
toho, kolik uší uměly uválet z kila per-
níkového těsta, se měřila jejich doved-
nost. Těsto se totiž válí horké a mate-
riál navíc rychle tvrdne.

Jedním z oficiálních licencovaných 
výrobců Štramberských uší je i pekár-
na paní Šuterové, ze které pocházejí 
zobrazené ilustrační obrázky.  

Více na www.stramberkprodukt.cz

Máte už boule za (štramberskýma) ušima?
Zde je recept…
INGREDIENCE PRO 100 UŠÍ: 
1 kg hladké mouky, 0,5 kg cukru, 0,5 kg medu, 
6 vajíček, 1 prášek do pečiva, karamel, sáček mle-
té skořice, 4 hvězdice badyánu nebo lžička anýzu, 
20 hřebíčků (koření, nikoliv kovových) a voda.

POSTUP: 
Badyán a hřebíčky utlučeme v hmoždíři a poté 
všechny ingredience důkladně smísíme a zpracu-
jeme v těsto, které necháme dva dny odpočívat 

v chladnu. Teprve pak těsto tence vyválíme, vykra-
jujeme kolečka a pečeme na vymaštěném 
plechu nebo pečícím papíru. Ještě tep-
lá upečená kolečka rychle stáčíme 
do tvaru neuzavřeného kornoutu. 
Pozor, těsto rychle tvrdne… Hoto-
vé uši pak můžeme ozdobit šlehač-
kou, marmeládou i máčet v čoko-
ládě či zdobit oříšky nebo mandlemi. 
Fantazii se meze nekladou…

ŠTRAMBERK PATŘÍ K NEJMALEBNĚJŠÍM 
MĚSTŮM ČESKÉ REPUBLIKY
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představujeme…

BOJUJEME
    proti
OBEZITĚ
PTALA SE DANA VEČEŘOVÁ

V POSLEDNÍ DOBĚ NABÝVÁ NA INTENZI-

TĚ DEBATA O OBEZITĚ, JEJÍCH NEBLAHÝCH 

DŮSLEDCÍCH NA ZDRAVÍ A VĚK OBYVATEL-

STVA A POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI, 

VČETNĚ VÝROBCŮ NEALKOHOLICKÝCH NÁ-

POJŮ, SE NEZŘÍDKA STÁVAJÍ TERČEM KRI-

TIKY AŤ UŽ NĚKTERÝCH LÉKAŘŮ, ZDRA-

VOTNÍKŮ, ALE I ORGANIZACÍ NA OCHRANU 

SPOTŘEBITELŮ ČI NĚKTERÝCH POLITIKŮ. 

JAK NA TO REAGUJE VAŠE SPOLEČNOST, 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOVÝ PRODUCENT 

NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ? 

Souhlasím, že problém obezity je 
dnes pravděpodobně spolu s globál-
ním oteplováním nejčastěji veřejně 
diskutovaným problémem. Společnost 
Coca-Cola, jedna z nejvýznamnějších 
společnosti světa v potravinářském 
sektoru, má samozřejmě naprosto zá-
sadní zájem o zdraví a dobro našich 
spotřebitelů. To je hlavním důvodem, 

proč jsme se už před několika lety ve-
řejně zavázali k podporováni zdravé-
ho a vyváženého životního stylu. Jsme 
pevně přesvědčeni, že řešení tohoto 
problému nespočívá v dělení potravin 
na takzvaně dobré a takzvaně špatné. 
Řešení je třeba hledat v rozporu mezi 
zdravým a nezdravým životním sty-
lem. Zdraví je mnohem víc než jedno-
duše nebýt nemocný. Podstatou zdraví 
je, abychom se cítili výborně jak fyzic-
ky, tak psychicky. Veškeré naše produk-
ty, a těch základních vyrábíme ve světě 
více než čtyři stovky, mohou být, a to 
bez výjimky, součástí zdravého život-
ního stylu. Zdravý životní styl spočívá 
v tom, že jednotlivec jí a pije se stříd-
mostí a kombinuje potraviny a nápo-
je vhodným způsobem s dostatečnou 
fyzickou aktivitou. Z tohoto důvodu 
jsme ve společnosti Coca-Cola rozvi-
nuli strategii „Fit For the Future“, tedy 
v překladu Být fit pro budoucnost, kte-
rou uvádíme do života s hmatatelný-
mi pozitivními výsledky a kterou už 
po nás začala celá řada světových či do-
mácích firem do té či oné míry napo-
dobovat.

 
MŮŽETE BÝT KONKRÉTNĚJŠÍ, V ČEM SPOČÍ-

VÁ ZMÍNĚNÁ STRATEGIE?

Pracovně jí říkáme strategie čtyř kol. 
Jednoduše proto, že má čtyři základní 
prvky:

Rozšiřování výběru, jinými slovy stá-
lé rozšiřování portfolia našich výrobků. 
Dále jasné, transparentní informování 
spotřebitelů o našich výrobcích, za třetí 
rozvoj a implementace velmi zodpověd-
né firemní politiky marketingu a pro-
deje a nakonec podpora fyzické aktivi-
ty a aktivního životního stylu.

MŮŽETE NAPLŇOVÁNÍ TÉTO STRATEGIE ILU-

STROVAT PRO NAŠE ČTENÁŘE NA NĚJAKÝCH 

KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH?

Začneme portfoliem – v letošním 
roce jsme představili na českém trhu 
nápoje Coca-Cola Zero, tedy bez cuk-
ru, Nestea Vitao v několika variacích, 
Bonaqua Emotion také s variacemi. 
Nové produkty obsahují známý rostlin-
ný prvek Roibos s původem v jižní Afri-
ce, působící jako prevence před kardio-
vaskulárními chorobami, antioxidanty 
se známými ozdravnými účinky, nová 
Bonaqua dokonce i vlákniny. To mys-

Zdeněk Vilímek
Regionální ředitel 
pro vnější vztahy
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lím hovoří za všechno. Nezapomínej-
me také na výběr v baleních, kde rovněž 
rychle rozšiřujeme portfolio. Kupříkla-
du v zemích Evropské unie naše spo-
lečnost nabízí více než 48 procent vý-
robků v baleních v rozmezí mezi 0,15 l 
do 0,50 l. Navíc znovu v zemích EU je 
40 procent našich výrobků bez cukru. 
Co se týče transparentního informová-
ní spotřebitelů…

…TADY VÁM SKOČÍM DO ŘEČI, MÁTE 

TEĎ URČITĚ NA MYSLI NOVÉ NUT-

RIČNÍ ZNAČENÍ, NEBOLI GDA…

…přesně. Naše společnost 
byla jednou z prvních, 
která se přidala s ostat-
ními potravinářskými 
společnostmi, včet-
ně našich vlastních 
přímých konkuren-
tů ve skupině zprvu 
zvané „statečných osm“, 
k této nesmírně důležité inicia-
tivě. Jde o úplně nový způsob sdělování 
nutričních informací na našich výrob-
cích, koncem tohoto roku bude pro-
ces změny označování celého našeho 
portfolia úspěšně završen. Průzkumy 
ukázaly, že spotřebitelé všude v Evropě 
požadují kombinaci velmi jednoduché-
ho přehledného značení spolu se zna-
čením velmi přesným, vyčerpávajícím, 
tak aby se mohli rozhodnout pro in-
formovaný, dobrovolný výběr každého 
produktu. Toto nové značení, kterého 
si spotřebitelé určitě dávno všimli, už 
vítá v rámci EU převážná většina spo-
třebitelů, a průzkumy to dokazují. Věří-
me, že v následujícím roce se stane ten-
to koncept součástí chystané Direktivy 
EU o označování potravin.

Jde o podstatně efektivnější a správ-
nější systém označování než nechvalně 
známé semafory, pocházející ze Spoje-
ného království, které svobodné a infor-
mované rozhodování spotřebitelů chtějí 
nahrazovat jakýmsi arbitrárním rozho-
dováním o tom, kdo co má jíst a pít. 
Kromě toho, že se tak chtějí chovat 
ke spotřebitelům hůře než k malým dě-
tem, vyvolává to nesmírně závažné po-
chybnosti o tom, kdo by vůbec měl mít 
právo takováto rozhodnutí o výrobcích 
činit. Podle mého osobního názoru by 
takový systém rychle skončil u soudu 
a ve své snaze o spolčené řešení problé-
mu obezity za přímé účasti průmyslu 
bychom se jednoduše nedostali nikam. 
Velmi pozitivní proces by se pozdržel, 
ne-li vůbec zastavil.

A MŮŽETE TEĎ PŘIBLÍŽIT TŘETÍ SOUČÁST 

STRATEGIE FIT PRO BUDOUCNOST?

Jistě. Jak už jsem v úvodu řekl, jde 
o zodpovědný marketing a prodej, tedy 
o důsledné uplatňování systému samo-
regulace, a to ve spolupráci s ostatními 
zodpovědnými společnostmi i s růz-
nými dobrovolnými celoevropskými 
asociacemi i orgány EU. Jako příklad 
uveďme závazky v rámci UNESDA 
a také závazky zvané EU pledge. Velmi 
zjednodušeně řečeno, zavázali jsme se 

znovu jako jedni z prvních 
nezaměřovat náš mar-

keting na děti 
mladší dvanác-
ti let, a zásad-
ním způsobem 

omezit  prodej 
výrobků obsahují-

cích cukr v základ-
ních školách, konkrét-

ně na prvním stupni.
S ohledem na známou 

historicky podmíněnou 
skutečnost, že české základní školy ne-
mají fyzicky oddělené jednotlivé stup-
ně, šli jsme v Čechách a na Slovensku 
ještě dál a rozšířili jsme tuto samoregu-
laci do obou stupňů základních škol. 
Samozřejmě Evropská komise tyto 
závazky kontroluje, a to podle mého 
soudu plným právem. Česká republika 
také byla jednou ze čtyř členských zemí 
EU, kde tyto závazky byly velmi přís-
ným způsobem kontrolovány. A obstá-
li jsme ve cti. To samozřejmě zakládá 
vzájemnou důvěru mezi evropskými 
zákonodárnými orgá-
ny a orgány exekutivní, 
výkonné, moci a výrob-
ci potravin. 

A JAK JE TO S VAŠÍ PODPO-

ROU AKTIVNÍHO ŽIVOTNÍ-

HO STYLU? COCA-COLA SE 

ASI HNED KAŽDÉMU SPO-

JÍ S OLYMPIJSKÝMI HRAMI 

ČI S MISTROVSTVÍMI SVĚTA 

A EVROPY V KOPANÉ…

To máte sice pravdu, 
ve skutečnosti jsme za-
kladateli olympijského 
sponzoringu od olympi-
ády v Amsterdamu v roce 
1928, kdy jsme šli v tom-
to smyslu celému světu pří-
kladem, ale podporováním 
zdravého životního stylu 
mám na mysli něco jiné-
ho. Jak olympiáda, tak mi-

strovská profesionální kopaná je jedno-
značně marketing. I když samozřejmě 
zaměřený tím správným směrem. Pod-
porou zdravého životního stylu máme 
na mysli programy a sportovní projek-
ty, kterých se účastní co nejširší veřej-
nost, normální lidé, nikoli sportovní 
profesionálové. Coca-Cola tímto způ-
sobem rozhýbává v zemích EU více než 
4,5 milionu lidí, a to nikoli jednorázově, 
ale systematicky. Sami lékaři a odbor-
níci na zdravotní prevenci to označu-
jí za úctyhodné číslo. Například dopo-
sud největší a nejvýznamnější kongres 
o preventivní medicíně v Amsterdamu 
na jaře tohoto roku se klidně a otevře-
ně hlásil ke sponzoringu ze strany spo-
lečnosti Coca-Cola, a to i v přítomnosti 
viditelných reklam, nejenom výrobků. 
I to je dokladem toho, že ti odborní-
ci, kteří to myslí s prevencí obezity 
a následných chronických onemocně-
ní opravdu vážně, si začínají vážit toto, 
co děláme. Ještě příklady z naší země: 
projekt Srdce v pohybu pořádaný námi 
spolu s Klubem českých turistů, přivá-
dí na pěší túry a cyklistické cesty ve dvě 
stě akcích ročně řádově statisíce lidí. 
Náš Coca-Cola školský pohár pomáhá 
znovu dlouhodobě a systematicky vět-
šině základních škol v naší zemi účelně 
a zdravě vyplňovat volný čas dětí. Pro-
to je našim partnerem v tomto projektu 
i Ministerstvo školství. Jen pro ilustra-
ci dodám, že jsme za tuto akci dosta-
li ceny za nejlepší projekt svého dru-
hu od UEFA na počátku tohoto roku. 

představujeme…
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novinky pro naše kuchyňky

Historie společnosti Carla se začala 
psát v roce 1992. Zpočátku se tato ryze 
česká firma se sídlem ve Dvoře Králo-
vé nad Labem orientovala pouze na vý-
robu polev pro průmyslové zpracování, 
takže si její produkty oblíbili zejména 
pekaři, cukráři a výrobci zmrzlin. Rok 
1997 přinesl zásadní 
změnu zaměření 
firmy. Start výroby 
produktů pro ma-
loobchod a konco-
vého spotřebitele 
se vydařil nad oče-
kávání. 

Jednalo se o dnes 
již velmi známé čo-
koládové polevy 
v sáčcích ve čtyřech 
verzích (tmavá, bílá, 
mléčná a lískooříš-
ková). Polevy se v sou-
ladu s trendem konvenience vyznaču-
jí snadnou a rychlou přípravou. Již 
po pěti minutách ohřevu v horké vodě 
může hospodyňka i profesionální ku-
chař polévat či zdobit produkty své ku-
linářské fantazie.

K těmto výrobkům náleží samozřej-
mě kvalitní kakaové prášky – Holand-
ské kakao 100 g a kakao na pečení 
100 g. V nedávné době byla tato skupi-
na výrobků doplněna o dva druhy cuk-
rářského zdobení – hnědobílé 80 g a ba-
revné 80 g, marcipánovou tyčinku 100 g 
a čokoládu na vaření 100 g.

Vaše společnost je ale i producentem 
tradičních cukrářských výrobků, kde 
je ovšem obrovská konkurence…

Rostoucí znalost obchodníků i zá-
kazníků portfolia firmy Carla je jednak 
výsledkem trvalé péče o jakost (společ-
nost je držitelem certifikátů ISO 9001 
a ISO 14001), ale také trvalé podpory 

prodeje. V roce 2003 se proto mohla 
rozběhnout i linka na výrobu bon-

boniér. Program 
Laguna př i-
náší zákazní-
kům mořské 
plody plněné 
nugátooř íš -
kovou nápl-
ní. Stoupají-
cí obliba a též 
prodej dezer-
t u  L a g u n a 
nás motivoval 
k jeho dalším 
modifikacím, 
a to Lagunu 

mini 100 g a posléze praktickou dárko-
vou taštičku o hmotnosti 108g. Klasic-
ké dezertní bonboniéry Sladké mámení 
se na pulty dodávají ve třech variantách. 
Kávová náplň připomene chuť klasické-
ho českého „turka“, pro příznivce ital-
ského stylu je připravena verze cappu-
ccino. Lískooříšková náplň pak patří 
k tradičně nejoblíbenějším příchutím 
plněných bonbonů. Tato řada produk-
tů společnosti Carla byla doplněna 
o tzv. „mini dezerty“. Tyčinky z pravé-

ho kokosu v mléčné polevě reprezentují 
novou řadu CARLA COCO obsahující 
tři typy zmíněných tyčinek: 100 g tyčin-
ka v tradičním tvaru, 40 g pro nejmen-
ší a extra balení v sáčku 20 ks po 20 g. 
Tyto tyčinku budou již brzy vyráběny 
v mléčné a hořké čokoládě.

Za poslední rok si získala velkou pří-
zeň u zákazníků kakaooříšková poma-
zánka CARLA CREAM 400 g dodávaná 
v unikátním kelímku K3 s odnímatel-
ným papírovým obalem. Pro oblast HO-
RECA vyrábíme tento produkt v 35 g 
kelímku.

Grandchoco snack je dalším výrob-
kem uvedeným v nedávné době na trh. 
Chuťově zajímavá kombinace cereálních 
tyčinek a kakaooříškového krému obo-
haceného o mléčný vápník se dodává 
v praktickém balení po 50 g nebo 35 g, 
které je vhodné např. jako dětská sva-
čina. Tento produkt je dodáván na trh 
v samoprodávacích displejích.

V letošním roce jsme na trh uved-
li 100 g čokoládové tabulky v balení 
flowpack v modifikacích hořká 70%, 
mléčná a bílá. Tyto čokolády byly po-
sléze doplněny obdobnou řadou čoko-
lád ovšem obohacené konopným se-
mínkem. 

V blízké budoucnosti hodlá spo-
lečnost Carla obohatit trh o další vý-
robky z oblasti formovaných čokolá-
dových cukrovinek. Na začátku roku 
2009 bude na trh uveden unikátní mar-
cipánový dezert MARETTO s višňovou 
a pomerančovou náplní v extra hořké 
čokoládě. 

Dnešní moderní hospodyně, zaměstnané ženy-matky, mají oproti svým babičkám daleko méně času, 

a proto musí mít i management domácnosti rozporcovaný na přesná časová sousta. Jestliže se dříve 

musela kuchařka vypořádat se všemi ingrediencemi k upečení dortu, bábovky a dalších moučníků tím, že 

si je musela vyrobit včetně všech polev a krémů, s nimiž je vždy největší „piplačka“, dnes to za ni udělají 

služby průmyslového zpracování.

Na tomto principu vznikla i společnost Carla, která ženám notně usnadňuje práci.

Jak, na to jsme se zeptali ředitele nákupu, Pavla Plška. 

PŘIPRAVILA DANA VEČEŘOVÁ
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pozor, zdraví a životu nebezpečno

O problematice zdravotních ri-
zik spojených s konzumací zvěřiny 
jsme hovořili s Ing. Jaroslavem Kos-
tečkou, Ph.D, jednatelem Českomo-
ravské myslivecké jednoty.

NA SILNICÍCH KAŽDOROČNĚ ZAHYNOU DE-

SÍTKY TISÍC KUSŮ ZVĚŘE. JAK SE MÁ ZA-

CHOVAT ČLOVĚK, KTERÝ JE SRAZIL?

V okamžiku, kdy někdo najde nebo 
srazí na silnici zvěř, nesmí ji v žád-
ném případě zvíře naložit a odjet s ní, 
aniž by to nahlásil na policii, případ-
ně na mysliveckou organizaci. Jakmi-
le se totiž zvěř ocitne v autě bez plom-
by, bez průvodního lístku, považuje se 
za upytlačenou, a řidič může být sou-
zen až za trestný čin, jde-li o větší kus 
jako je např. daněk, a pokud odveze ba-
žanta či zajíce jde o přestupek.

V horším případě se ohrozí na zdra-
ví, pokud s veterinárně nevyšetřenou 
zvěří bude manipulovat bez rukavic 
nebo ji dokonce zkonzumuje, protože 

zvěř může mít značné množství cho-
rob. Navíc téměř jakékoli sražená zvěř 
je po nárazu prakticky nepoživatelná, 
neboť její maso je znehodnocené he-
matomem. Například ze zajíce jsou 
na člověka přenosné choroby jako tu-
larémie nebo brucelóza, které jsou 
v České republice poměrně dost roz-
šířené.

A DÁ SE TULARÉMIE POZNAT? 

Nepoznáte ji. Tularémie se testuje po-
mocí speciálních testů, lze ji poznat až 
na změně, vnitřních orgánů, ale samo-
zřejmě, až když zvěř stáhnete.

Stav zvěře v ohnisku, v němž se po-
hybuje, kontroluje veterinář speciálním 
roztokem, který se nakape do oka (mys-
livecky do světla), podle čehož se pozná, 
je-li zvěř zdravá.

JAKÉ JSOU DALŠÍ PRO ČLOVĚKA NEBEZPEČ-

NÉ CHOROBY, KTERÉ PŘENÁŠÍ VOLNĚ ŽIJÍ-

CÍ ZVĚŘ? 

Choroby zvěře představují celou dlou-
hou kapitolu, nicméně u nás z těch nej-
vážnějších je vzteklina. Naše republika 
je naštěstí jako jedna z mála zemí Ev-
ropské unie prosta vztekliny už několik 
let. A toto riziko se přísně střeží. Proto 
se také roznášejí vakcíny pro lišky, pro-
tože u nás dochází k jejich nárůstu, ne-
mají-li dost přirozených predátorů.

Další smrtelnou nákazou je svalovec 
stočený (Trichinella spiralis). Je to para-
zitická hlístice, jejímž hostitelem jsou 
savci, ptáci a člověk. U člověka jde o ne-
bezpečné onemocnění, jež má příčinu 
vždy v konzumaci syrového nebo po-
losyrového masa. Svalovec se vyskytu-
je u mnoha druhů zvěře, ale nejvíc je 
přenášen divočáky, případně jezevcem 
či na Slovensku medvědem (který má, 
mimochodem, poměrně kvalitní zvěři-
nu). U nás se tento typ nákazy ale týká 
převážně divočáků. Dalšími chorobami 
jsou cizopasníci tasemnice, motolice, 
prašivina a podobně. 

JEZTE JEN ODBORNĚ
 vyšetřenou zvěřinu 

Konec podzimu a zima jsou každoročně spojeny s obdobím honů, které 

jsou vrcholem myslivecké sezóny. Tu doprovází také myslivecké ple-

sy a bály, kde hlavní výhrou plesové tomboly bývá divočák, zajíci, di-

voké kachny, bažanti a další lovecké lahůdky, které se běžně na náš 

stůl nedostanou. Nicméně k masu ze zvěřiny se můžeme dostat i ji-

ným způsobem – a to může být pro nás nebezpečné a život ohrožují-

cí. Třeba tehdy, když někdo přijde a nabízí nám zvěřinu a říká: „Tohle 

jsem přejel, tak si to uvař,“ tak to je samozřejmě špatně...

PTALA SE DANA VEČEŘOVÁ

FOTO: M. Kratochvíl
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pozor, zdraví a životu nebezpečno

Nejhorší jsou ovšem ona virová one-
mocnění (tularémie a brucelóza), pro-
tože se nedají rozpoznat.

Brucelózu a tulalémii lze tepelně li-
kvidovat, nicméně ohrožení je v tom, že 
myslivci ne vždy pracují v gumových ru-
kavicích, protože to nebylo součástí na-
šich tradic.

U NÁS SE SMÍ ZVĚŘ BOURAT 

JEN NA SPECIÁLNÍCH JAT-

KÁCH?

Ano, přesně tak. 
Pokud se bourá pro 
veřejné stravování, 
tak jedině ve spe-
ciálních bourár-
nách.

Dnešní snahou je 
zlegalizovat prodej zvěři-
ny od uživatele nebo z malobochodu.

V Rakousku mají speciální zařízení, 
kde se může zvěřina bourat, vakuovat 
a prodávat v balíčcích. To je poměrně 
lepší a jednodušší, protože celého jele-
na si koupí málokdo.

JAK JE TO TEDY S PRODEJEM ZVĚŘINY? JAK 

JE ZAJIŠTĚNO, ABY SE ČLOVĚK NEINFIKO-

VAL?

Co se týče současné novely veterinár-
ního zákona, která je v platnosti, tak 
ta definuje poprvé termín prohližitel 
zvěřiny, případně laický prohližitel 
zvěřiny. Náš zákon se opírá o evrop-
ské normy a již umožňuje, že do obě-
hu může jít zvěřina pouze prohléd-
nutá tímto prohližitelem. V současné 
době probíhá školení těchto prohliži-
telů, a to za spolupráce Českomoravské 
myslivecké jednoty, Státní veterinární 

správy a Brněnské veterinární univerzi-
ty, Středoevropského institutu ekologie 
zvěře. Tato školení probíhají v jednotli-

vých okresech, kde máme 
naše okresní mysli-

vecké spolky, a zvou 
na školení místní 

zástupce od uži-
vatelů honiteb. 
Snahou je, aby 
u  k a ž d é h o 
uživatele ho-
nitby byl nej-

méně jeden pro-
hližitel zvěřiny.

JAK SE POSTUPUJE DÁL?

V okamžiku, kdy zvěř 
je ulovena, by měla být co 

nejrychleji dohledána a vy-
vržena tak, aby nedošlo k rozklad-

ným procesům v rámci vnitřních tkání 
a měla by být, včetně vnitřností, pro-
hlédnuta touto odborně proškolenou 
osobou. V okamžiku , kdy ona kon-
statuje, že u zvěře nejsou zásadní změ-
ny proti normálu, ulovený kus může 
být buď odvezen do výkupny nějaké-
ho podniku, který pak dál obchoduje 
se zvěří, anebo může být v kůži nebo 
peří prodána dalšímu konečnému spo-
třebiteli, popřípadě může být prodána 
do maloprodejen taktéž v kůži nebo 
v peří, a nesmí se dále oddělit a rozpor-
covat. Musí se prodávat rovněž v kůži 
nebo peří. 

V okamžiku, kdy zvěřina je bourána 
– tzn. rozdělována – musí být vždy pro-
hlédnuta veterinárním dozorem nebo 
lékařem. Při dodávání do restaurací 
a do jakéhokoliv veřejného stravování 
musí být vždy prohlédnuta veterinár-
ním lékařem.

STÁVÁ SE ALE, ŽE SE ŘADA PROVOZOVATE-

LŮ RESTAURACÍ TŘEBA NA VESNICI SETKÁ 

S TÍM, ŽE TAM NĚKDO PŘIJDE, ŽE ULOVIL 

ZVĚŘ A CHCE JI PRODAT…

To je v současné době problém, kte-
rý se, bohužel, děje, protože ze strany 
pytláků dochází k nájezdům, které jsou 
někdy obrovské. Praxe tohoto nelegál-
ního obchodu je v uvozovkách poměr-
ně jednoduchá, protože provozovatel si 
koupí oficiálně určité množství zvěřiny 
různých druhů, a pak načerno kupu-
je zvěřinu od těchto nelegálních doda-
vatelů, a nedá se mu tedy dokázat, zda 
maso získal legálně, či nelegálně. Tako-
vý nekalý podnikatel z toho pak má po-
měrně významný finanční výnos. Bohu-
žel v takovém případě chybí jakákoliv 
kontrola. Ale je to hodně nebezpečné.

JAKÉ JSOU LEGÁLNÍ PODMÍNKY?

Současný stav v podstatě legalizuje tu 
možnost, že si od uživatele honitby dnes 
může kdokoliv koupit zvěřinu, ulovenou 
zvěř, pokud byla prohlédnuta odborně 
školeným prohližitelem. U nás zvěřina 
v běžném prodeji není často k dispozici, 
protože je poměrně dost drahá a napří-
klad celého jelena si nikdo běžně nekou-
pí, takže stejně zůstává a zkonzumuje se 
obvykle mezi samotnými myslivci, kteří 
zvěř ulovili nebo jde do výkupu.

KAŽDÉ ZVÍŘE ŽIJÍCÍ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ MUSÍ 
BÝT PROHLÉDNUTO VETERINÁRNĚ ŠKOLENÝM 
ODBORNÍKEM, JINAK JE ZDRAVÍ NEBEZPEČNÉ!

FOTO: M. Migos

FOTO: M. Migos
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Tím, že si dnes bude moci každý 
koupit zvěřinu přímo od uživatele ho-
nitby, a já doufám, že zde ten rozvoj 
bude podobný jako třeba ve Švýcarsku 
či Rakousku, kde zvěřina tvoří poměr-
ně význačnou část jídelníčku obyvatel-
stva, i naše veřejnost pozná, že zvěřina 
je dnes z těch nejdietnějších potravin, 
které můžeme konzumovat. Zatím se 
zvěřina například vyváží právě do těch-
to zemí a je tam považována za jednu 
z nejpřirozenějších, superkvalitních bi-
opotravin. Já doufám, že se tento trend 
teď rozšíří i u nás.  

VZTEKLINA (rabies), dříve taky nazýva-
ná běsnění, je akutní virové onemocně-
ní centrálního nervového systému zvířat 
a lidí. Tato nemoc patří mezi smrtelné 
zoonózy, což znamená, že je přenosná 
na lidi. Virus je vylučován prakticky jen 
slinami, přičemž ve slinách se vyskytu-
je 3–5 dní před prvními klinickými pří-
znaky. K infekci dochází většinou po-
raněnou kůží, například pokousáním. 
Po setkání organismu s virem se vir do-
stane do tkáně, kde se rozmnoží a šíří 
se nervovými drahami do centrální ner-
vové soustavy (dále jen CNS). Inkubač-
ní doba u lidí trvá 10 dnů až 6 měsíců 
a stejně jako u zvířat je závislá na infekč-
ní dávce, kmenu viru, vnímavosti jedin-
ce a místě pokousání. Mezi projevy one-
mocnění patří změny v chování, zvýšená 
dráždivost, agresivita, paralýzy a kon-
čí ve většině případech smrtelně. Pů-
vodcem vztekliny je neurotropní virus 
z rodu Lyssavirus z čeledi Rhabdoviri-
dae. Nemoc postihuje prakticky všech-
na teplokrevná zvířata, především sav-
ce. Většina ptačích druhů je nevnímavá. 
V Evropě je hlavním rezervoárem vztek-
liny liška obecná a netopýři, méně již 
pak psi, kočky a další zvířata. Vnímavost 
psů je s kočkami zhruba srovnatelná, či 
ještě o něco nižší. Vzteklina se přenáší 
nejčastěji kontaminací otevřené rány in-
fekční slinou nakaženého zvířete. U nás 
je pro chovatele ze zákona povinné za-
jistit, aby byli psi a některá další zvířata 
držená v zajetí, zejména liška, jezevec, 
kuna, ve stáří od 3 měsíců do 6 měsí-
ců a poté vždy jednou za rok očkováni 
proti vzteklině.Nakažení člověka vztek-
linou a propuknutí příznaků znamenalo 
až do nedávné minulosti téměř jistý roz-
sudek smrti. V poslední době však mo-

derní experimentální medicína vyvinu-
la nové léčebné postupy. Jejich hlavním 
principem je umělé navození kómatu 
a aplikace silných dávek virostatik a lá-
tek chránících mozek. Jedná se o dlou-
hodobý a nákladný léčebný proces vyža-
dující navíc dlouhou rekonvalescenci. 

pozor, zdraví a životu nebezpečno

BRUCELÓZA se u zvířat projevuje 
především potraty u gravidních sa-
mic a záněty varlat, nadvarlat a ztrá-
tou plodnosti samců. U lidí se jedná 
o multisystémové onemocnění (po-
stihuje více orgánových soustav) cha-
rakterizované horečkou, chronickým 
průběhem a postižením různých or-
gánů. Diagnostika je založena pře-
devším na sérologických metodách, 
případně na kultivaci původce. Lé-
kem první volby u lidí jsou antibioti-
ka rifampicin a doxycyklin. Preventivní 
opatření spočívají v důsledném séro-
logickém vyšetřování domácích zvířat 
a zamezení konzumace nepasterizova-
ného mléka a výrobků z něj vyrobených 
v oblastech s endemickým výskytem 
brucelózy. V minulosti patřila bruce-
lóza mezi kandidáty na výrobu biolo-
gických zbraní. V USA začal vývoj bi-
ologické zbraně s použitím kmenů B. 
suis v roce 1942. Během let 1944–1945 
byla tato biologická zbraň poprvé tes-
tována na zvířatech. Následně byly 
americkou armádou vyráběny bomby 
obsahující B. suis pro americké letec-
tvo v Arkansasu. Teprve v roce 1967 
zastavila americká vláda vývoj a pou-
žívaní těchto biologických zbraní. Ač-
koliv bomby s brucelami nebyly nikdy 
použity, patří patogenní kmeny Brucel-
la spp. stále mezi kandidáty na biolo-
gickou zbraň. 

TULARÉMIE je rozšířena skoro po ce-
lém světě; způsobuje občasné zhoubné 
epidemie jak u zvířat, tak i u lidí. Člověk 
se infikuje zpravidla přímým stykem s in-
fikovaným zvířetem, nejčastěji při staho-
vání kůže infikovaných zajíců a divokých 
králíků, t. j., přímým stykem s virulentní 
krví. Tularemie se zjistí proto nejčastě-
ji u loveckého personálu, pytláků, ob-
chodníků se zvěřinou, kůžkařů, kucha-
řek a lidí, kteří nemocné zajíce v přírodě 
chytnou a usmrtí. Zárodek prochází ne-
porušenou kůží nebo infikuje člověka 
cestou konjuktivální nebo perorální. 
U zvířat nejsou klinické příznaky nijak 
typické, nejlépe se vystihne obraz nemo-
ci srovnáním nemocných zajíců se sta-
vem postřelených zajíců. Mnohem více 
řekne patologicko-anatomický obraz 
pro diagnózu tularemie zajíců, kde jsou 
typické změny jako akutní tumor slezi-
ny, miliární nekrotická ložiska v játrech 
a zduření mízních uzlin. Pitva sama však 
nestačí k přesné diagnóze a vždy nutno 
provést očkování laboratorních pokus-
ných zvířat. Ale i jiná dravá zvěř jako liš-
ka, kuna, tchoř, lasička, fretka, jezevec 
se může nakazit požitím infikovaných 
zajíců nebo králíků. U srnčí zvěře, která 
se sice také dá nakazit uměle, nepůso-
bí tularémie prakticky žádné nebezpečí. 
Pernatá zvěř užitková (bažanti a korop-
tve) i jiní ptáci, kteří přicházejí v úvahu 
jako škodná požívající zajíce (vrány, kra-
hujci, káně a pod.), nejsou vnímaví pro 
tularemickou infekci. Domácí zvířata – 
kůň, skot, ovce, kozy, vepři, jakož i drů-
bež, pes, kočka – projevují po umělé in-
fekci někdy změny typické pro tularémii 
(zduření mízních uzlin, nekrotická ložis-
ka v játrech), zárodky je však těžko z je-
jich orgánů vypěstovat.

FOTO: W. Nagel
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  Ryba
 a výživa 

ZDROJ WWW.RYBADOMACI.CZ
PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ

sladkovodní ryba – žádná chyba!

Vědecký výzkum již dávno proká-
zal, že maso sladkovodních ryb se 
svou výživnou hodnotou zcela vy-
rovná masům teplokrevných zví-
řat. Při správném zacházení nemá 
ani žádné nevýhody, které se mu ně-
kdy z neznalosti vytýkají. Například 
drobné kůstky vyskytující se u ně-
kterých druhů ryb (cejn, okoun) se 
dají správnou úpravou (zejména pe-
čením) přeměnit na křupavou po-
choutku, kterou můžeme dát bez 
obav i malým dětem. Také jaká-
si bahnitá příchuť rybího masa je 
již jen nepodloženým předsudkem, 
neboť moderní chov a zpracování 
ryb tuto záležitost již dávno vyřeši-
ly pečlivým sádkováním a dalšími 
technologickými postupy.

V souvislosti s rozvíjejícím se zdravým 
životním stylem nyní jednoznačně vy-
stupují do popředí jedinečné přednosti 
rybího masa oproti běžně a masově kon-
zumovanému vepřovému a hovězímu. 
V prvé řadě je to vysoký obsah nenasy-
cených mastných kyselin, které úspěš-
ně brání srdečním a cévním nemocem. 
Velmi cennou devízou rybího masa je 
přítomnost vysokého množství důleži-
tých vitaminů A a D, a zejména vitaminu 
B12, který v jiných potravinách nachází-
me pouze ve stopovém množství. Přitom 
obsah bílkovin je srovnatelný, takže při 
hubnutí neubývají svaly, nýbrž jen tuko-
vé faldíky. Maso našich ryb bývalo i pro 
své chuťové vlastnosti odnepaměti po-
choutkou králů a šlechty a ryby nemohly 
chybět na žádné slavnostní tabuli. Je nej-
vyšší čas ho vrátit opět na výsluní.

Česká republika patří v EU mezi před-
ní producenty sladkovodních ryb. Pře-
sto jejich spotřeba domácími konzu-
menty daleko zaostává za evropským 
průměrem. V českých kuchyních se ryby 

téměř neobjevují a fakt, že každý Čech 
sní ročně pouze 1,5 kg sladkovodních 
ryb, je alarmující (v EU je tento průměr 
více než 5 kg). Je obecně známo, že lidé 
s typicky mořským klimatem a konzu-
mací všech možných darů moře, trpí 
mimo jiné i méně kardiovaskulárními 
chorobami.

 Vrátit české rybě v domácí kuchyni 
její místo si proto vzal za cíl Operač-
ní program Rybářství financovaný Ev-
ropským rybářským fondem a Minis-
terstvem zemědělství ČR, a byl rovněž 
schválen Evropskou komisí v prosinci 
roku 2007. Do roku 2013 nabízí Čes-
ké republice prostředky ve výši zhruba 
1 mld. Kč na podporu investic do udr-
žitelného rybářského hospodářství. Ří-
dícím orgánem OP Rybářství je Minis-
terstvo zemědělství ČR. 

Mezi typové projekty, s nimiž se ža-
datelé mohou hlásit o spolufinancová-
ní, patří například výstavba a moder-
nizace rybníků a dalších rybochovných 
zařízení, odbahňování rybníků, inves-
tice do rybářských farem, modernizace 
zpracovatelských kapacit, a to zejména 
s ohledem na snižování environmentál-
ní zátěže produkce.

Jiné projekty, které se mohou uchá-
zet o dotaci, mohou být 

zaměřeny na environmentálně nezávad-
né obhospodařování rybníků, vysazová-
ní úhořího monté, zavádění nadějných 
výzkumných záměrů do rybářské pra-
xe, vzdělávací akce apod. 

RYBA DOMÁCÍ
Značka Ryba domácí upozorňu-

je na tuzemský původ a zároveň vytvá-
ří u spotřebitele vaz-
bu k produktu, který 
je tzv. „potřeba mít 
doma“. 

České produkč-
ní rybářství, patřící 
k nejlepším v Evro-
pě, se zaměřuje pře-
devším na kapra, 
amura, tolstolobika, štiku, pstruha, 
lína, úhoře, candáta a sumce. Přede-
vším ženy ocení prezentaci rybích re-
ceptů a rozličných způsobů zpracování 
rybího masa, které je z dietologického 
hlediska pro lidský organismus nesmír-
ně významné, neboť je lehce stravitelné 
a zároveň působí preventivně proti řadě 
závažných onemocnění. Kampaň byla 
oficiálně zahájena dne 1. 9. 2008 a celá 
strategie je koncipována na léta 2008 až 
2011 s výhledem do roku 2015. 

Kapr na jogurtu
1 kg masa kapra

1 citron
lžíce hladké mouky

2 bílé jogurty (à 150 g)

sůl, mletý pepř, bobkový list

Rozporcovaného kapra osolíme, opepříme a s občasným podléváním peče-

me na másle či oleji spolu s bobkovým listem a citronovou kůrou. Opečené-

ho kapra vyjmeme a ke zbylé šťávě přimícháme jogurt s rozkvedlanou mou-

kou a trochou citronové šťávy. Vzniklou omáčku krátce povaříme a podáváme 

k opečenému kaprovi spolu s bramborem nebo knedlíkem.
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potraviny ve světě

Fair Trade (česky Spravedlivý ob-
chod) podporuje férovější přístup 
k mezinárodnímu obchodu a kla-
de důraz na jeho sociální a ekologic-
ké rozměry. Jde o způsob obchodu 
s drobnými pěstiteli z rozvojových 
zemí, kteří žijí v nesrovnatelně hor-
ších životních a sociálních podmín-
kách než tzv. země vyspělé.

V současnosti je do něj zapojeno té-
měř 1,5 milionu pěstitelů, zeměděl-
ských pracovníků a řemeslníků v 58 
zemích Afriky, Asie a Latinské Ameri-
ky. Cílem Fair Trade je dát šanci lidem 
z rozvojových zemí vymanit se vlastní-
mi silami z chudoby a žít důstojný ži-
vot. Na správné užívání ochranné re-
gistrované známky Fairtrade® dohlíží 
certifikační a kontrolní asociace Fair-
trade Labelling Organizations. Výrob-
ky Spravedlivého obchodu poznáte 
mimo jiné podle této značky na oba-
lech: „Svým nákupem dáváme hlas něja-
kému ekonomickému a sociálnímu modelu, 
určitému způsobu výroby zboží. Zajímáme 
se o kvalitu zboží i o uspokojení z něho ply-
noucí. Nemůžeme však ignorovat podmín-
ky, za nichž zboží vzniká – environmentál-
ní dopady a pracovní podmínky. Jsme s nimi 
spojeni, a tedy za ně odpovědni.“

 PROČ FAIR TRADE VZNIKL?

Fair Trade vznikl jako reakce na ob-
rovskou propast mezi příjmy vyspělých 
a rozvojových zemí, která z velké čás-
ti pramení z nespravedlivého nastavení 
obchodních a politických pravidel vůči 

rozvojovým zemím. Tato nerovnováha 
odsuzuje stamilióny lidí z rozvojových 
zemí k životu v bídě, kterou si občané 
vyspělých zemí se všemi jejími důsled-
ky mnohdy nedokážou ani představit. 
Mnozí lidé v rozvojových zemích při-
tom tvrdě pracují, aby pro spotřebitele 
ve vyspělých zemích vyrobili oblečení, 
obuv, hračky, nábytek a mnoho 
dalších výrobků, aby pro ně 
vypěstovali kávu, čaj, kakao, 
rýži, bavlnu, banány a další 
plodiny. Za svoji práci do-
stávají mizivou odměnu, 
pracovní podmínky neod-
povídají ani nejzákladněj-
ším normám. Lidé znepo-
kojení touto nepřijatelnou 
situací, která neprospívá 
spotřebitelům ani výrob-
cům, se rozhodli hledat 
alternativu v podobě Fair 
Trade – etičtěj-
šího způsobu 
obchodování, 
které bere ohle-
dy na životní prostředí a dává pěsti-
telům a výrobcům z rozvojových zemí 
možnost vést důstojný život, jaký si 
za své úsilí zaslouží. 

JAKÉ PRODUKTY FAIR TRADE NABÍZÍ?

Z potravin můžeme uvést kávu a ba-
nány (představují největší podíl v obra-
tu prodaných Fair Trade výrobků), dále 
kakao, čokoládu, čaj, třtinový cukr, ko-
ření, rýži, med, džusy, pomeranče i ta-

kové speciality jako například žvýkač-
ky nebo sardinky. Paleta řemeslného 
a průmyslového zboží je nesmírně ši-
roká – od oblečení a módních doplň-
ků, přes doplňky do domácnosti, výrob-
ky z ručního papíru, hračky, fotbalové 
míče až po nábytek. Část z tohoto zbo-
ží (především běžnější potraviny) nese 
ochrannou známku FAIRTRADE, část 

se prodává ve specializovaných 
obchodech bez této známky. 

 JAK SE FAIR TRADE LIŠÍ OD KON-

VENČNÍHO OBCHODU?

Fair Trade se od konvenč-
ního obchodu liší v cílech 
(usiluje o dlouhodobý udr-
žitelný rozvoj výrobců a je-
jich komunit a o nabídnutí 
alternativy ve formě férových 
a současně kvalitních výrob-
ků spotřebitelům; hlavním 

cílem tedy není 
maximalizace zis-
ku) i v prostřed-
cích, které zahr-

nují stanovenou minimální výkupní 
cenu u vybraných komodit, dlouhodo-
bé obchodní vztahy s výrobci, vypláce-
ní přinejmenším minimální zákonné 
mzdy, nebo takové mzdy, která pokrývá 
životní náklady v dané lokalitě (podle 
toho, která z nich je vyšší), zajištění bez-
pečného pracovního prostředí, vylou-
čení dětí z nevhodné a nucené práce 
a další. Každé družstvo nebo výrob-
ní firma ukládá část prostředků z Fair 

ZDROJ COMMERCIO ALTERNATIVO, FAIR TRADE
PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ

FAIR TRADE 

MLETÁ KÁVA NICARAGUA
FOTO: EKUMENICKÁ AKADEMIE PRAHA

FOTO: TRANSFAIR GERMANY
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Trade do společného fondu, z něhož se 
na základě demokratického rozhodnu-
tí pracovníků financují například vzdě-
lávací projekty nebo projekty zaměřené 
na ochranu životního prostředí. 
Životní prostředí: V rámci Fair Tra-
de je přísně zakázáno použití genetic-
ky modifikovaných organismů (GMO). 
Fair Trade omezuje nadbytečné použí-
vání zemědělské chemie a přímo zaka-
zuje použití některých nejagresivnějších 
látek. Místo toho podporuje systém in-
tegrované zemědělské ochrany, který 
zlepšuje úrodnost půdy. Fair Trade pod-
poruje pěstitele v ekologicky šetrném 
přístupu k hospodaření, který chrání 
zdraví zemědělců a zachovává cenné 
ekosystémy pro příští generace. 

Jsou ceny Fair Trade výrobků vyšší 
než klasické? Pokud ano, proč?

Na otázku, zda je Fair Trade draž-
ší, nelze odpovědět jednoduchým ano 
nebo ne – záleží na typu výrobku a také 
na tom, co vlastně považujeme za „kla-
sický“ výrobek. U většiny řemeslných 
Fair Trade výrobků ceny rozhodně ne-
převyšují to, co za podobné věci zaplatí-
me v některém z „etnoshopů“ nebo dár-
kových obchodů – někdy je cena naopak 
spíše nižší. Důvodem je vynechání řady 
zbytečných prostředníků, kteří si při 
konvenčním obchodování účtují neho-
rázné provize. 

U potravin se cena na první pohled 
může zdát vyšší – čokoláda za padesá-
tikorunu nebo čtvrtkilová káva za stov-
ku nejsou ceny v našich zeměpisných 
šířkách běžné. Důležité je ale srovnávat 
srovnatelné – káva, kterou koupíme bez 
označení typu a země původu v akci 
za 40 korun, rozhodně není totéž, co 
jemně pražená směs středoamerických 
Fair Trade káv typu arabica, navíc z eko-
logického zemědělství. Podobně stogra-
mová „čokoládová pochoutka“ s mizi-
vým obsahem kakaa a spoustou cukru, 
tuků a chemických přísad, kterou kou-
píme i za méně než 15 korun, není totéž, 
co čokoláda s 60-tiprocentním obsahem 
kvalitního dominikánského nebo boli-
vijského Fair Trade kakaa. Když porov-
náme cenu u podobně kvalitních – byť 
„neférových“ – výrobků na trhu, zjistí-
me, že jsou prakticky totožné. 

Někdy se setkáváme s komentáři jako 
„... ale to si přece běžný člověk nemůže 
dovolit!“ Je určitě důležité si uvědomit, 
že výrobky jako je káva, čaj, nebo baná-
ny – ať už ty férové, nebo neférové – ne-
jsou základní potraviny, na nichž zále-
ží naše holé přežití, ale ve své podstatě 

velmi luxusní produkty, které se k nám 
dovážejí z druhého konce světa. Je tedy 
spíš na podiv, že v běžném obchodě stojí 
tak málo, a je na místě se ptát, jak je to 
možné. Cena Fair Trade výrobků odráží 
mnohem lépe skutečné výrobní náklady, 
než cena levných výrobků na trhu, které 
jsou běžně dotovány zničeným životním 
prostředím, neregulovanou pracovní 
dobou zaměstnan-
ců v rozvojo-
vých zemích, 
dětskou prací 
a nezřídka i na-
ším zdravím.

 
KDE SE U NÁS 

DAJÍ FAIR TRADE 

VÝROBKY KOUPIT?

Fair Trade výrob-
ky se postupně zabydlují i v českých ma-
loobchodech. Obecně řečeno se u nás 
FT výrobky prodávají především ve: 

   specializovaných Fair Trade obcho-
dech (NaZemi Praha, NaZemi Brno, 
dva Obchůdky Jednoho Světa v Praze, 
obchůdek CEFEOB ve Znojmě) 
   zdravých výživách a prodejnách bi-
opotravin 
   ekoporadnách a kancelářích někte-
rých nevládních organizací (INEX 
Praha, INEX Kostelecké Horky, CEV 
Mikulov, Ekoporadna Vlašim, Ekopo-
radna Tišnov a jiné) 
   některých samoobsluhách a super-
marketech (Brněnka – síť samoobsluh 
v Brně a jihomoravském kraji, Marks 
and Spencer, donedávna i Carrefour 
– dá se předpokládat, že časem při-
bydou další) 
   menších obchodech (např. síť obcho-
dů Bottega, obchody s dárkovým zbo-
žím) 
   on-line obchodech (Fairově.cz, Dob-
rý krámek a další). 

Důležitým prodejním kanálem jsou 
také stánky s Fair Trade výrobky na ak-
cích pro veřejnost – koncertech, semi-
nářích, konferencích, jarmarcích, kam-
paních apod. Teprve postupně se Fair 
Trade výrobky dostávají do čajoven, ka-
váren a restaurací. 

Pokud ve Vašem okolí žádné prodej-
ní místo Fair Trade výrobků není, ob-
raťte se na obchod, který je Vám sympa-
tický. Zeptejte se, jestli mají Fair Trade 
výrobky. Pokud projeví zájem o vysvět-
lení termínu „Fair Trade“ vysvětlete jim 
v krátkosti, co označení Fair Trade zna-
mená. Odkažte je na webovou stránku 

www.fairtrade.cz , kde v sekci Pro ob-
chodníky najdou kontakty na možné 
dodavatele i seznam stávajících prodej-
ních míst. Když se Vám podaří dobře 
zapůsobit, nebo když se na Fair Trade 
výrobky zeptá více zákazníků, začne se 
majitel obchodu dříve nebo později ur-
čitě o Fair Trade výrobky zajímat. V ma-

lých soukromých ob-
chodech jsou 
někdy v nabíd-
ce výrobků fle-
xibilnější a Fair 
T r a d e  m ů ž e 
být jejich kon-
kurenční výho-

dou. Přesvědčit 
super- nebo hy-
permarket, aby 
zařadil Fair Tra-

de výrobky do nabídky, vyžaduje urči-
tou vytrvalost :-) 

KDYŽ JE NĚJAKÝ VÝROBEK „FAIR TRADE“, 

ZNAMENÁ TO, ŽE JE VŽDY I „BIO“, TEDY 

Z EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ?

Ne nutně. Fair Trade sice zahrnu-
je určitá pravidla ekologické udržitel-
nosti (systém certifikace FAIRTRADE 
například zahrnuje důraz na principy 
integrované ochrany rostlin, která po-
voluje použití chemikálií až po vyčer-
pání jiných možností biologické nebo 
mechanické ochrany, a přímo zakazuje 
použití chemikálií, které figurují na se-
znamech nebezpečných látek FAO a Pes-
ticide Action Network). Tato kritéria 
jsou však zčásti o něco měkčí než pra-
vidla ekologického zemědělství a hlav-
ně – nevyžadují certifikaci třetí stranou. 
Některé Fair Trade výrobky kritéria pro 
získání bio certifikátu splňují, ale z dů-
vodu finančně a organizačně náročné 
certifikace toto označení nenesou. Pře-
sto jsou mnohé Fair Trade výrobky sou-
časně i bio (s patřičným certifikátem) – 
Fair trade organizace, které od výrobců 
odebírají jejich produkty, výrobce pod-
porují v přechodu na ekologické země-
dělství, pomáhají jim se získání certi-
fikace. Ekologické zemědělství jednak 
pomáhá udržet nebo dokonce zvýšit bi-
odiverzitu v oblasti pěstování Fair Trade 
výrobků, pomáhá zachovat harmonic-
kou krajinu a v neposlední řadě přináší 
pěstitelům vyšší zisk. Největší dovozní 
a obchodní Fair Trade organizace, ně-
mecká Gepa, uvádí, že více než 30 pro-
cent jejího potravinového sortimentu 
nese kromě označení Fair Trade také 
certifikát bio. 

potraviny ve světě

ČAJ CEYLON LEMON HONEY
FOTO: EKUMENICKÁ AKADEMIE PRAHA
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Ten, kdo se rozhodne jít do centra 
dnešní staré Prahy za památkami nebo 
na nákupy, obvykle nemůže nenarazit 
na jednu z hlav-
ních tepen, ná-
městí Republiky. 
Taková procházka 
však obvykle vy-
čerpá, a dřív nebo 
později člověka únava a hlad zažene vy-
hledat místo, kde by si mohl odpoči-
nout a doplnit energii dobrým soustem. 
Zajít ovšem jen tak do nějaké restau-
race v samém „nejcentrovatějším“ cen-
tru naší stověžaté matičky představuje 
často nemalou finanční položku, kte-
rá je únosná spíš pro cizince než našin-
ce. Proto vždycky přijde k dobru kaž-
dá nová informace o tom, kde se lze 
i v těchto turisticky super atraktivních 
končinách dobře najíst za normální tu-
zemské ceny.

 Jedno takové místo se nachází zrov-
na v srdci současné dominanty náměs-
tí Republiky, v obchodním, kulturním 
a nákupním centru Palladium. Kdo sem 

přijde poprvé, je v prvním 
okamžiku téměř omrá-

čen a zaskočen členitostí různých zá-
koutí, uliček, pater, polopater, mezani-
nů a křídel tohoto centrálního mozku 
nákupů. A najít zde jen tak bez buzo-
ly a mapy restauraci (nebo dokonce to-
alety) se obvykle ani po několikaminu-
tovém usilovném pátrání a bloudění 

vystopováno

PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁPŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ

RUSTIKA
Palladium

v jiném stylu 
Jídelna
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vystopováno

hned tak nepodaří; a pokud spěcháte, 
zdá se to být až skoro dokonalým tes-
tem inteligence. Tedy až do okamžiku, 
než se uklidníte z paniky a chvatu a za-
pojíte deduktivní logiku. Pokud si všim-
nete na orientačních pláncích a ma-
pách areálu nápisu „Patro 
Gurmán“, máte vyhráno. 
I když ani zde váš žalu-
dek nevzkřikne okamži-
tě „halelujá/!/“, neboť při 
pohledu na některé jídel-
ní lístky luxusních a no-
votou zářících restauran-
tů vzápětí upadnete spíš 
do křeče, jakže se s tím 
vyrovná vaše peněženka. 
Ale ani pak nezoufejte a zapojte zrak 
a trpělivost, a vezměte to hezky koleč-
kem kolem gurmánského patra, až na-
razíte na Jídelnu rychlého občerstve-
ní RUSTIKA.

Tady se totiž dokážete kvalitně a do sy-
tosti naobědvat a odpočinout – a to sku-
tečně jen do jedné stokoruny české. Mile 
vás překvapí i množství sortimentu, kte-
rý připravují šikovní kuchaři. Od stude-
ných variant různých „rychlých“ a zele-
ninou obložených baget – samozřejmě 
v jednom boxu s nápoji v praktických 
pet lahvích, (které si můžete případně 
odnést i s sebou na potom) – se se svým 
tácem samoobslužně přesunete hloubě-
ji do útrob rozsáhlého, několika křídlé-
ho a příjemně členitého prostoru jídel-
ny, a vybíráte dál… 

Je libo něco opravdu hutného a tep-
lého? Nechybí výběr z několika menu 
masa a příloh. Kdo raději rychle zakous-
ne salát s pečivem, zastaví se u klasické 
české majonézové – „vlašákové“ nabíd-
ky. A ti, co dbají na zdravé stravování, 
najdou rovněž samoobslužné „švédské“ 

mísy s lehkou zeleninkou a dresingem 
zvlášť. A samozřejmě nemůže chybět ani 
sladká tečka na závěr. Malé dortíky či 
různé druhy sladkého pečiva a koláčků 
a k tomu výborné kafíčko z kvalitního 
automatického stroje na presso, latté, 

cappuccino, čaj a další nápoje na vás 
trpělivě čeká hned vedle. Zkrátka, celý 
prostor nové samoobslužné restaurace 
naprosto přesně vyhovuje všem před-

stavám o moderním, kvalitním a účel-
ném stravování, a vězte, že se opravdu 
nacházíte v „Jídelně v jiném stylu“. Což 
je navíc mezi ostatními poměrně dra-
hými, a pro všední dny i dost honosný-
mi, restauracemi v centru určitě milým 
a příjemným překvapením. Už proto, že 
si můžete připadat opravdu uvolněně 
a nemusíte předstírat, že patříte k eko-
nomicky silné elitě. 

se lze v centru najíst

I za normální
tuzemské ceny
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křížovka

Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na korespondenčním lístku do 19. 1.2009 správně vyluštěnou tajenku spolu se svým 
tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 22. 12. 2008 do 19. 1. 2009 přijde. Tři úspěšní luštitelé s nejpřesnějším 
tipem odměníme celoročním předplatným časopisu Svět potravin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu: SVĚT POTRAVIN, Opportunitas, a.s., Sabinova 707/7, 130 00 Praha 3

Podrobná pravidla naleznete na www.svet-potravin.cz

1 kg masa tolstolobika

5 dkg másla nebo 5 cl oleje

2 dkg mouky

1 citron
2 menší cukety

paprika, cibule

brambory

sůl, mletý pepř

Naporcovaného tolstolobika 

osolíme, opepříme, obalíme 

v mouce a dáme péct na gril. 

Během grilování pokapáváme 

citronem a potíráme máslem 

či olejem. Hotové maso podá-

váme s opečenými brambůrky 

a grilovanou zeleninou. 

recept

Tolstolobik
na grilubik
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OBJEDNÁVÁM: ks předplatného   roční   půlroční  

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

E-mail:

TYP PLATBY: 

Složenka  bankovní převod  faktura 

Pro organizace:

IČ     DIČ   

Číslo účtu  

Roční předplatné: 513,60 Kč 

Při objednání 10 a více výtisků 
měsíčně: 457,20 Kč

Půlroční předplatné: 256,80 Kč

Při objednání 10 a více kusů 
měsíčně: 228,60 Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyplněný kupon nebo objednávku 
předplatného zašlete na adresu:

SVĚT POTRAVIN
Sabinova 707/7, 130 00 Praha 3
nebo na e-mail:
obchod@svet-potravin.cz

objednávka předplatného

O

veselý Silvestr Štěpána Mareše

www.svet-potravin.cz50
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www.vzp.cz infolinka 844 117 777

Hlídejte si svou hmotnost

Dobře vypadat a skvěle se cítit. To je výsledek zdravého životního stylu, který 
podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Těm, kdo se rozhodli snížit svou 
hmotnost, nabízí fi nanční příspěvky.

   až 1 000 Kč dětem do 15 let na léčbu obezity

   až 500 Kč dětem do 15 let na léčbu nadváhy

  až 500 Kč klientům nad 15 let na léčbu obezity

Bližší informace získáte na kterémkoli přepážkovém pracovišti VZP ČR nebo 
e-mailové adrese info@vzp.cz.

Obezita2 ruzova inz A4 indd 2 16 5 2008 15:28:44SP_leden_02_tisk.indd   51 12/15/08   7:49:06 PM



4. MEZINÁRODNÍ VELETRH 
GASTRONOMIE, HOTELOVÝCH
SLUŽEB A VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ

POZVÁNKA NA VELETRH G+H 2009

14. MEZINÁRODNÍ 
VINAŘSKÝ VELETRH

Uzávěrka přihlášek za zvýhodněné ceny: 31. 10. 2008

Více info a přihláška na www.bvv.cz/gh

Záštitu veletrhu udělil:
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR 
Asociace hotelů a restaurací ČR

Hledáte nové možnosti zviditelnění Vaší BIO produkce 
a BIO služeb?

Chcete se setkat s Vašimi potenciálními odběrateli ze 
sektoru gastronomie a veřejného stravování z ČR 
a sousedních zemí?

Zajímají Vás novinky, které představí Vaše konkurence?

Rádi se inspirujete novými trendy na středoevropském 
HORECA trhu?

Zaregistrujte se k účasti na 4. ročníku  Mezinárodního veletrhu 
gastronomie, hotelových služeb  a veřejného stravování G+H 2009!

Souběžně s veletrhem vína  

Kdy? 4.–6. března 2009
Kde? Výstaviště Brno
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