
Informační centrum bezpečnosti potravin přednáší v Chomutově 

Budova, před kterou jsme v Chomutově zaparkovali, vypadá na první pohled spíš jako kostelík než 

jako škola. Když však vejdeme postranním vchodem dovnitř, nástěnky, chodby a cedulky u dveří tříd 

už hovoří jasně. Jsme na střední zdravotnické škole a pan Olaf Deutsch a MUDr. Jolana Rambousková 

CSc.  vchází do třídy, kde budou přednášet o bezpečnosti potravin. 

Dnes tvoří posluchače studenti 1. ročníku. Úvodního slova se ujímá pan Deutsch, který zároveň 

stanovuje pravidla přednášky: za každou správně zodpovězenou otázku mají studenti možnost získat 

odměnu. Z dálky vypadá jako plyšové ovoce. Jahůdka nebo mrkev, co jim však v zápětí ukazuje, jsou 

ale ve skutečnosti látkové skládací tašky. Zatímco mluví obecně o Informačním centru bezpečnosti 

potravin, jeho funkci a poslání, první šťastlivec už nadšeně rozbaluje látkovou mrkev. „Tohle je první 

kluk, který se přihlásil od včerejška,“ zdůrazňuje pan Deutsch. Když se však podívám kolem sebe, ze 

17 studentů jsou tu kluci jenom tři. Vzápětí začínají kolovat po třídě brožurky a letáčky. Všichni si 

v nich začínají listovat. „Tam najdete veškeré informace o informačním centru a problematice, takže 

si nemusíte nic psát, “ hlásí pan Deutsch a začíná s prezentací webových aplikací pro spotřebitele. 

„Protože nikdo nechce jíst něco, co by mu ublížilo, udělali jsme systém, kde si můžete nechávat 

zasílat informace o závadných potravinách,“ přibližuje server www.bezpecnostpotravin.cz. 

Vysvětluje, jak se na stránkách zaregistrovat a jaké jsou tam možnosti vyhledávání (A-Z slovník, 

fulltext, RSS), vše instruktážně doprovází názornými šipkami ve své prezentaci. Dále věnuje pozornost 

webovým stránkám www.viscojis.cz/teens  , na kterých opět poukazuje na záložku „závadné 

potraviny“ doprovázenou veselou ilustrací myšky vylézající z rohlíku. Právě závadnost potravin, 

respektive komplikace, které s konzumací těchto potravin mohou být spojené, je totiž tématem 

následující přednášky pod vedením MUDr. Rambouskové CSc.  

„Alimentární nákazy jsou ty, které se přenáší potravinami.“ Vysvětluje na úvod doktorka 

Rambousková. Ve své prezentaci má seznam viníků těchto onemocnění. Bakterie a viry vyhodnotí 

jako známé, a tak se krátce zastavuje u prionů a nemoci šílených krav. Dále zmiňuje kvasinky a plísně, 

a to jak ty dobré, co máme na sýru nebo v jogurtu, ale také ty špatné, třeba aflatoxiny, které můžeme 

najít třeba v ořeších. „Odkud myslíte, že se k nám do České republiky ořechy vozí? Třeba mandle?“ 

Někdo navrhuje Brazílii, ale to jsou údajně spíš para ořechy, mandle máme z USA. Od ořechů se 

dostáváme k masu, botulotoxinu (tzv. klobásovém jedu) a samozřejmě všem známé tasemnici. „Které 

syrové hovězí maso jíme? Jak se to jmenuje?“ Třídou zašumí správná odpověď: tatarák. Když však 

většina třídy vypadá, že už si tatarák nikdy nedá, paní doktorka Rambusková je uklidňuje, stačí 

prověřená restaurace nebo řeznictví s důkladnými kontrolami zboží. Pozornost se ještě obrací 

k salmonelóze, hepatitidě a encefalitidě, paní doktorka Rambousková je ale občas přehlušena křikem 

z chodby, probíhá tu dnes poslední zvonění. Když začnou maturanti zvonit na velký požární zvon na 

chodbě, jako by naznačovali, že už bychom měli končit. Zbývá ještě prostor pro dotazy, kterých 

tentokrát moc není. Děkujeme tedy učitelkám i studentům a odjíždíme do Prahy. S dobrým pocitem a 

nadějí, že jsme snad dnes nasměrovali ke zdravým a bezpečným potravinám zase o pár lidí víc.  
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