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Praha – Národní zemědělské mu-
zeum Praha pořádá od pátku 27. 11.
2015 ojedinělou adventní výstavu 
betlémů. Ve spolupráci s partne-
ry nabídne veřejnosti možnost vidět 
na jednom místě to nejzajímavější 
z české betlémářské tradice. Výsta-
va potrvá až do 31. ledna 2016.

K období adventu a vánočních svát-
ků patří tradičně i betlémy rozličných 
výtvarných pojetí a velikostí. Tento-
krát si je můžete prohlédnout nejen na 
tradičních místech, ale i v prostorách 
NZM Praha (Kostelní 44, Praha 7 – 
Letná), které pořádá výstavu s názvem 
„Půjdem spolu do muzea na betlémy“. 

„Výstavu připravila kurátorka Mgr. 
Lucie Kubásková s dalšími spolupra-
covníky. Zahajujeme tím v NZM tradici 

ukázky lidové tvorby vysoké umělecké 
hodnoty spojené s výrobou betlémů. Ex-
ponáty byly muzeu zapůjčeny z Národ-
ního muzea, z Třebechovického muzea 
betlémů, a především od soukromých 
betlémářů a sběratelů betlémů, kterým 
patří velké poděkování. Podporu posky-
tl také Spolek českých betlémářů v čele 
s Milanem Zábranským,“ říká k výsta-
vě ředitel pražské pobočky NZM Jiří 
Houdek. 

Dominantním prvkem a symbolem 
výstavy bude podle organizátorů tříme-
trový papírový betlém ilustrátora Pavla 
Peciny, na kterém bude návštěvníkům 
vysvětlena tradice stavění betlémů 
a rozmístění jednotlivých figur. Na vý-
stavě nebude chybět ani vánoční zaříze-
ní staročeské světničky se stromečkem 
zavěšeným u stropu a s instalací králic-
kých betlémů z 19. století. K nejstarším 
vystaveným betlémům budou patřit ta-

ké Krkonošský betlém, Valašský betlém 
Karla Langera, betlémy Josefa Chwaly, 
Josefa Korejze–Blatinského nebo Jo-
sefa Reichla a Josefa Frimla. Ukázku 
papírových betlémů doplní kromě Pe-
cinova betlému například Chodský bet-
lém Jany Brožové, Velký národopisný 
betlém Marie Fischerové–Kvěchové, 
orientální betlémy, ale také reklamní 
betlémy z 30. let 20. století. 

Díla současných betlémářů budou 

zastoupena pracemi všestranné betle-
mářky Jany Pulcové, keramika Bohu-
mila Housky, řezbářů Romana Galka, 
Michala Tesaře nebo Miroslava Čeňka. 
Pro nejmenší návštěvníky bude beze-
sporu hlavním lákadlem pohyblivý bet-
lém Bohumila Duška.

Každý z návštěvníků se tak může se-
známit jak s historickými, tak i součas-
nými betlémy, uvidí betlémy vyrobené 
z různých materiálů, jako je dřevo, pa-
pír, překližka, cín, šustí, perník (Julie 
Chadimová), sklo (Dagmar Hálová), 
obřadní pečivo (Růžena Vinciková), 
keramika, rybí šupiny, kámen, lískový 
oříšek apod.

Na výstavě bude také možnost vytvo-
řit si vlastní papírový betlém nebo si za-
hrát a zazpívat koledy.

Výstava se koná pod záštitou mi-
nistra zemědělství Mariana Jurečky, 
starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského 
a s podporou Ministerstva zemědělství 
ČR.

www.nzm.cz

Mgr. Lubomír Maršík,
Národní zemědělské muzeum Praha

Výstava Půjdem spolu do muzea na betlémy

Praha – Potravina nesmí být uve-
dena na trh, není-li bezpečná. Prá-
vo také musí obsahovat podmínky 
k zabránění podvodných nebo kla-
mavých praktik, falšování potravin 
atp. A jaké je to se vztahem kvality 
potravin na trhu a spotřebitelského 
očekávání? 

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) 
se na problematiku potravin zaměřuje 
jako na jednu ze svých prioritních ob-
lastí. Využívá k tomu zejména zázemí 
pracovní skupiny Potraviny a spotřebi-
tel při České technologické platformě 
pro potraviny.

„Vnímání kvality a její úrovně se spotře-
bitel od spotřebitele významně liší,“ zdů-
razňuje ředitel SČS Libor Dupal a po-
kračuje: „Proto musíme my spotřebitelé 
dostávat a vyžadovat takové informace, 

které nám umožní se v kvalitě potravin ori-
entovat, a svá očekávání tomu pak přizpů-
sobovat. Ministerstvo zemědělství (MZe) 
je ohledně regulativních iniciativ velmi ak-
tivní, proto musíme vývoj bedlivě sledovat 
a také vyhodnocovat, jak účinně je (nová) 
legislativa uplatňována a vymáhána.“

Je tomu téměř rok, co je účinná po-
slední přijatá novela zákona č. 110/1997 
Sb. o potravinách a tabákových výrob-
cích (dále též ZPTV). A to je důvod 
určité bilance. A hned v červenci t. r. 
předložilo MZe k projednání další ná-
vrh novely, „na stole“ je také několik 
návrhů vyhlášek. 

SČS zpracovalo „rozklad“ přijatých 
i teprve navržených změn ve formě situ-
ační analýzy k vývoji regulace potravin 
s cílem vyhodnotit, jak se daří imple-
mentace a jak regulativní smršť minis-
terstva splňuje očekávání spotřebitelů.

Z nových legislativních požadavků, 
které budou slavit k 1. lednu první vý-
ročí implementace, zdůrazňuje SČS 
rozšíření působnosti zákona o oblast 
společného stravování či požadavky na 
označování (informace) pro nebalené 
potraviny. „Vítáme výrazný nárůst zjiš-
tění ve veřejném stravování, což svědčí 
o zcela nové úrovni efektivity kontrol; jako 
spotřebitelé jsme ovšem poněkud zděšeni 
katastrofální hygienickou úrovní našich 
,hospod‘ a je zřejmé, že náprava bude 
dlouhodobá,“ vysvětluje Dupal. SČS 
upozornilo na některé nedostatky, jak 
přímo v legislativě, tak ohledně neefek-
tivního vymáhání. Zde jsou příkladem 
požadavky označování pro nebalené po-
traviny. Zdaleka ne v každém uzenářství 
máme bezprostředně k dispozici náleži-
té povinné informace o výrobci, hlavní 
složce potraviny ad.

Sotva nabyla účinnosti výše komen-
tovaná novela ZPTV, již ministerstvo 
předložilo novelu novou. Kromě toho, 
že zapracovává evropskou „tabákovou“ 
směrnici, změny se týkají např. kompe-
tenčních změn dozorových orgánů ane-
bo zcela nově ukotveného rámce pro vy-
jadřování a označování českého původu 
potraviny. SČS vítá odstranění zbyteč-
ných opatření z platného znění zákona 
(hlavně zrušení požadavku informační 
povinnosti prezentování 5 zemí obsahu-
jící procentuální vyjádření podílu všech 
potravin, které z těchto zemí konkrétní 
provozovatel potravinářského podniku 
odebírá; když jsme na „nechytrost“ to-
hoto opatření upozorňovali před jeho 
přijetím, nebyli jsme vyslyšeni. Je ke cti 
MZe, že dokáže svou chybu uznat).

V rámci tiskové konference SČS 
připomíná svou edici „Jak poznáme 

kvalitu?“, kterou realizuje v kooperaci 
s Potravinářskou komorou v rámci prio-
rit České technologické platformy pro 
potraviny. „Publikace mají podporovat 
vnímání kvality potravin včetně identifi-
kace určujících kvalitativních činitelů při 
výběru potravin“, sděluje k tomu Dupal 
a dodává: „Edice je každoročně rozšiřová-
na o další komodity potravin na trhu a je-
jími autory jsou vždy odborníci z daného 
oboru.“ Počet titulů už je ve třetí desítce, 
v letošním roce byla řada doplněna o té-
mata těstovin, drůbežího masa, čokolá-
dy a kakaa a medu. 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.,
pod záštitou české technologické

platformy pro potraviny
– pracovní skupiny

Potraviny a spotřebitel

V loňském roce každý Čech spo-
třeboval v průměru 225–300 kg mlé-
ka a mléčných výrobků. Ty obsa-
hují vedle důležitých minerálních 
látek i cukr. Často dokonce v tako-
vém množství, které byste vůbec ne-
čekali. Iniciativa Vím, co jím a pi-
ju nechala otestovat 20 mléčných 
nápojů a zaměřila se právě na ob-
sah cukru. Pouze pět výrobků spl-
nilo kritéria loga Vím, co jím, která 
vychází z doporučení Světové zdra-
votnické organizace (WHO). 

JEDEN NÁPOJ
– AŽ 7 KOSTEK CUKRU!

„Nejvyšší naměřená hodnota mezi tes-
tovanými výrobky byla 10,9 gramu na
100 gramů výrobku. Celý výrobek tedy 
obsahoval téměř 35 g přidaného cukru, 
což odpovídá 7 kostkám cukru. Z tohoto 
množství bohužel jen minimum připadá 
na cukr z jahod obsažených v ovocné slož-
ce. Pokud si tedy chce zákazník vybrat 
opravdu zdravější variantu, musí sáhnout 
po výrobku, do kterého bylo přidáno jen 
ovoce, nebo si koupit výrobek neochucený 
a ovoce si do něj sám přidat,“ radí obezito-
log MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D., odborný 
garant iniciativy Vím, co jím a piju.

I OCHUCENÉ VÝROBKY
MOHOU VYHOVOVAT

Laboratorní testování proběhlo v ne-
závislé laboratoři ALS Czech Repub-
lic. Z 20 testovaných mléčných nápojů, 
a to ochucených i neochucených, by 
se o udělení loga Vím, co jím mohlo 
ucházet jen 5 výrobků – 3 neochucené
a 2 ochucené. Výrobek označený logem 

totiž musí obsahovat do 5 gramů přida-
ných cukrů na 100 gramů výrobku. Kri-
téria pro udělení loga vycházejí z přís-
ných doporučení Světové zdravotnické 
organizace (WHO).

„Výsledky testu dokazují, že mezi mléč-
nými nápoji jsou výrazné rozdíly. Proto by 
každý z nás měl při nákupu potravin sle-
dovat výživové hodnoty,“ říká výživový po-
radce Ing. Petr Havlíček. Mléčné nápoje 
s přijatelným obsahem cukru nemusí být 
jen neochucené. „Výsledky testu dokazují, 
že výrobci do mléčných výrobků nemusí 
zbytečně přidávat cukr. Čtvrtina testova-

ných výrobků se prodává s přijatelným 
množstvím přidaných cukrů. Pro výrobce 
je to signál, že by měli revidovat receptury 
a přizpůsobit své výrobky trendům zdravé-
ho životního stylu a vyváženého stravová-
ní,“ upozorňuje Ing. Lucie Gonzálezová, 
ředitelka iniciativy Vím, co jím a piju.

Laboratorní analýza se primárně za-
měřila na přidaný cukr, který mléčné 
výrobky obsahují v rizikovém množství. 
Důsledkem nadměrného příjmu cukru 
je nadváha, obezita a z ní plynoucí pří-
padné zdravotní komplikace (např. cuk-
rovka 2. typu, vysoký krevní tlak) a dále 

vyšší riziko zubního kazu. Nadměrný 
příjem cukru vede i ke zvyšování hladiny 
krevních tuků (triacylglycerolů), které 
jsou jedním z rizikových faktorů meta-
bolického syndromu. Metabolický syn-
drom pak ve svém důsledku vede k ne-
mocem srdce a cév a cukrovce 2. typu.

Zajímejte se o složení potravin, které 
kupujete. Čtěte etikety, zejména tabulku 
nutričního složení. Orientaci při výběru 
vám usnadní i logo Vím, co jím, díky 
kterému na první pohled víte, že daný 
výrobek neobsahuje kritické množství 
rizikových živin.

Test mléčných výrobků: jen 5 vyhovuje

L O G O  V Í M ,
C O  J Í M  –  P O M Á H Á 

S  V Ý B Ě R E M  P O T R A V I N

S výběrem výživově hodnotných po-
travin vám snadno a přehledně poradí 
logo Vím, co jím. Jediným pohledem na 
obal zjistíte, že produkt má nízký obsah 
rizikových živin, jako jsou sůl, jedno-
duchý přidaný cukr, nasycené a trans 
mastné kyseliny. Mnohé potraviny ne-
soucí logo mají i vyšší obsah vlákniny, 
která je pro lidské tělo nedocenitelná. 
Databáze produktů nesoucích logo 
Vím, co jím je přístupná na www.vimco-
jim.cz – u každého produktu je uveden 
výrobce, složení a nutriční hodnoty.

Iniciativa Vím, co jím a piju je sou-
částí globálního programu The Choices 
Programme, který umožňuje spotřebite-
lům lepší orientaci v nabídce potravin. 
Program vznikl na základě výzvy Světo-
vé zdravotnické organizace a Organiza-
ce OSN pro výživu a zemědělství. Právě 
tyto organizace upozornily na vybrané 
živiny, jejichž nadměrná konzumace vý-
razně zvyšuje riziko vzniku civilizačních 
chorob.

Obecně prospěšná společnost Vím, 
co jím a piju byla v České republice za-
ložena v roce 2010.

Vím, co jím a piju, o. p. s.

Regulace a kvalita potravin

Výživový poradce Ing. Petr Havlíček hovoří o nutnosti sledování výživových hodnot při nákupu potravin.


