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Dobrý den, jmenuji se Ivona Divíšková a ráda 
bych se Vám na následujících stránkách pomocí 
svých prací představila. 
Říká se, že obrázek vydá za tisíce slov…

Dívejte se :)
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Původní podoba značky, předložený návrh – Set servis.

SETSERVIS
CENTRUM

REKLAMY A TISKU

Set servis je reklamní agentura, 
jejíž součástí je nejen grafického 
studio, ale též široká výrobní 
základna.

Jednou z nejdůležitějších 
položek zadání byla stabilita 
a zázemí pro výrobu a v druhé 
řadě tvůrčí proces a kreativita.

Po předloženém návrhu zákaz-
ník změnil své pořadí priorit 
a přál si upřednostnit dynamiku 
a tvůrčí proces přes komplex-
ností. 

2008

Redesign značky a návrh 
nového firemního stylu

  

CENTRUM
REKLAMY A TISKU

Variabilita firemní značky počítá 
se základní i tzv. horizontální 
variantou.

Kromě logotypu se firma pre-
zentuje také svými činnostmi, 
které ale nejsou přímou součástí 
značky. I pro tento trámec jsou 
dána jasná pravidla.

Varianty nové firemní značky – Set servis.

Set servis, s. r. o.
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Helvíkovice 113
564 01 Žamberk
tel.: 465 612 774
 777 624 680
tel./fax: 465 618 029
e-mail:
studio@setservis.cz
www.setservis.cz

GRAFIKA
SIGNMAKING
WEBDESIGN
RAZÍTKA
TISK

www.setservis.cz

 
 
 
 

Vizitky, dopisní obálka DL, visačka na potištěný textil, firemní blok A4 – Set servis.
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Helvíkovice 113, 564 01 Žamberk
tel.: 465 612 774, 777 624 680, tel./fax: 465 618 029, e-mail: studio@setservis.cz

www.setservis.czwww.setservis.cz

r e k l a m a  a  t i s k
Firma Set servis se zabývá prezentací firem. Grafickým designem, zajišťo-
váním potřebných firemních tiskovin, zviditelňováním provozoven a vozidel, po-
tiskem reklamních oděvů a předmětů… Naši činnost lze rozdělit do několika 
skupin – GRAFIKA  SIGNMAKING  WEBDESIGN  RAZÍTKA  TISK. 

www.setservis.cz

Kapesní kalendáře, školní papírová pravítka, voňavý stromeček, firemní desky s chlopněmi – Set servis.

GRAFIKA
SIGNMAKING
WEBDESIGN
RAZÍTKA
TISK

www.setservis.cz

Vyjmenovaná slova 

B: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, 
kobyla, býk, babyka, Přibyslav. Poznámka: býlí (plevel) ~ bílí (zbarveni bíle), být (existovat) ~ 
bít (tlouct), bydlo (příbytek) ~ bidlo (tyč), dobýt (zmocnit se) ~ dobít (baterii, zvěř), nabýt (získat) ~ 
nabít (náboj), babyčka (malá babyka) ~ babička (prarodič).

F: fyzika.
L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, 

lyže, pelyněk, plyš. Poznámka: lýčený (z lýka) ~ líčený (předstíraný), vlis (k lisovat), 
lísat se, lišaj, lišej, ližina (trámec), mlít. 

M: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmý-
chat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl. Poznámka: my všichni ~ mi (mně), 
mýt (čistit) ~ mít (vlastnit), mýval (zvíře) ~ míval (měl), vymýtit (vykácet) ~ vymítat 
(vypuzovat např. ďábla). 

P: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, 
pykat, pýr,  pýřit se, čepýřit se. Poznámka: píchat (bodat), pisk (pískot, základ pta-
čího pera), pikaná (dětská hra), opylovat (oplodňovat pylem) ~ opilovat (obrousit), 
slepýš (plaz) ~ slepíš (lepidlem).

S: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat. Po-
známka: syrý (syrový) ~ sirý (opuštěný), sirup, sirob, sípat (chraptět), sivý (šedivý), 
sýrový (ze sýra) ~ sírový (ze síry).

V: vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň 
a slova s předponou vy- a vý-. Poznámka: výt (pes vyje) ~ vít (vinout), výr (sova) 
~ vír (krouživý pohyb), výskat (jásat) ~ vískat (probírat někomu vlasy), vížka (věžič-
ka),viklat, zviklat (zbavit jistoty), Vizovice. 

Z: brzy, jazyk, nazývat (se), Ruzyně. Poznámka: brzičko (přípona -ičko, jako mal-ičko), 
zívat (únavou) › nazívat se (často zívat). 

Helvíkovice 113, 564 01 Žamberk, tel.: 465 612 774, 777 624 680, tel./fax: 465 618 029, e-mail: studio@seznam.cz
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A1				 40,0	 45,0	 50,0	 57,4	 67,4	 74,9	 87,4	 99,9	 124,9	 149,9	 g	
A2	 20,0	 22,5	 25,0	 28,7	 33,7	 37,4	 43,7	 49,9	 62,4	 74,8	 g	
A3	 10,0	 11,2	 12,5	 14,3	 16,8	 18,7	 21,8	 24,9	 31,2	 37,4	 g	
A4	 5,0	 5,6	 6,2	 7,2	 8,4	 9,4	 10,9	 12,5	 15,6	 18,7	 g
A5	 2,5	 2,8	 3,1	 3,6	 4,2	 4,7	 5,4	 6,2	 7,8	 9,3	 g
A6	 1,2	 1,4	 1,6	 1,8	 2,1	 2,3	 2,7	 3,1	 3,9	 4,7	 g

GRAFIKA
SIGNMAKING
WEBDESIGN
RAZÍTKA
TISK

Helvíkovice 113, 564 01 Žamberk, tel.: 465 612 774, 777 624 680, tel./fax: 465 618 029, e-mail: studio@setservis.cz www.setservis.cz

Typografické	měrné	jednotky
1	point	(1pt)	=	0,3528	mm
12	points	=	1	pica	=	4,23	mm
72	points	=	6	picas	=	1	inch	=	25,4	mm

Obálky		 formát	(mm)		 váha	(g)

C4		 229	x	324		 17,2
C5		 162	x	229		 7,0
C6/5		 114	x	229	 5,0
DL		 110	x	220	 4,8
C6		 114	x	162	 3,5			

r e k l a m a  a  t i s k

www.setservis.c
z

r e k l a m a  a  t i s k
www.setservis.cz
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Můžeme pro Vás
       také něco udělat?

POTISK
REKLAMNÍCH
PŘEDMĚTŮ

 

Billboardy reklamních kampaní – změna image, nabídka reklamního tisku – Set servis.

Změna firemní image byla 
oznámena s příchodem podzimu 
kampaní „I my jsme změnili 
svoji barvu.“.

Dalším billboardem a inzercí byl 
potisk reklamních předmětů…

Návrh označení provozovny – Set servis.

Označení provozovny je 
jedním z nejdůležitějších 
bodů provozuschopnosti 
firmy. Vzhledem k činnosti 
a zaměření – grafické studio 
a reklama… je důležité, aby 
byl návrh nápaditý a nepře-
hlédnutelný.

Červené prvky jsou navrženy 
jako přímá malba na fasádu. 
Písmena jsou vyrobena 
z tvrzeného polystyrénu. 
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Původní podoba značky – OK FINAL.

OK FINAL je strojírenská firma, 
zabývající se výrobou ocelových 
konstrukcí a strojírenstvím.

Modernizované logo má působit 
nadčasově, moderně, technicky, 
vstřícně… a součástí značky 
musí být červená barva a dově-
tek o činnosti firmy.

2008

OK FINAL, s. r. o.

Redesign značky a návrh 
nového firemního stylu

Nová variabilní značka – OK FINAL.

Variabilita firemní značky je 
nastavena tak, aby byla schopna 
co nejlépe vystihnout danou 
situaci a konkrétní technické 
možnosti.
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Dopisní papír, obálka DL, vizitka – OK FINAL.

Ing. Jiří Divíšek
vedoucí technicko-obchodního úseku

jednatel

Nádražní 608
564 01 Žamberk, CZ

tel.: +420 603 534 364
+420 465 612 713

fax: +420 465 618 070
e-mail: jiri.divisek@okfinal.cz

www.okfinal.czIČ: 46506578, DIČ: CZ46506578

www.okfinal.cz
OK FINAL s. r. o., Nádražní 608, 564 01 Žamberk, tel.: +420 465 612 713, fax: +420 465 618 070
IČ: 46506578, DIČ: CZ46506578, OR Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2017

Vážený zákazníku.

Quis nulputatie mincilis ectem volore vulluptat, commolorpero eugait lorem veliquat at inim velesse feuip et 
nonseni ssismodit alisi ea feummodolore eugait am, sit iuscipit do cons essenissi tem irilissis dipit er sequip-
sum velit dolesto ea atie consequ ismolore delenis ad minit iustionummy nullum ercing ero eliquis er sit aut 
am ea adipisit aut accum zzriuscilit at.

Del diatum quipit ilit nullam, commy num velisisl ullutpat, quip elenit praesed min utpat. Gait ut nim velit 
velent dolore modio dolore feu feuisi tionse magna conulla feu facidui piscinisisim iusto odit lum dolesenim 
voloreet in heniametum zzril dio consequisim ing eugait, volortions eugue dipisi bla facing er se con esto od 
dolesed magna feu facilis modolore commodo loreraesed eugiat autet, volorer si.
Lorem zzrit, consequissim eum del delit vendrer aesequat atie commolorpero ea conse dolore mincilisit dion 
velisit augiat praessi tatum do deliquatummy niat lore core et nulla con venit aliqui blandipsum il et dolorem 
eugait eril dolorpero commod dolutpat. Ut nissit ulla feummy nosto con henit wis atisl ipit ut volore modiam-
cor sequiscil ex ex eu feu feui blandreet ing ecte core magna autpatis nulluptat, vel in exeraestio commy nos 
exeriure facilisi. Hendre magna feugiatuer sequat.

Do cor sim num quipis ex euipit eu feum il irilis nullam incipis nos nis nulput wismodolore ex el iriure diat.Rud 
digniat aut augiam, qui ent vullupt atismolore tisit volum quis acilisissed tate tem irilla autet, sum do dolobor 
eetuero exercin henim del utat. Mod dit lamet atem el ut ullummy num et la accummo dolore et eumsandio 
odolortio eu facilit volore ent atio cortio od te min elissi.
Magna feugue duiscipsum do dolut pratummodit autem iriuscipis adio consequat, consenim nos dignim nos-
to dolore elessent ad del dui tio odo dip ex eugait irit wis essi tatum ing eratums andrer sequipsum et luptat, 
vent at, quisi.

Exeros elit dolor summodiam verit nosto delesequatis ea faci eugait adipis nonsed tem dolore vullam iliquam 
exerit, conumsa ndipsum dolorero od do er iriliquis dolorti onsequat wis nis adipisl diam, quat, ver in hent 
lutat, commy nibh eu feugiamcore minim augiatetue consect etuerilis adiat wis niamconum duissectet nibh 
ectem ing et lum dolorero od dolesenim iriliqu ismolumsan exeriusci bla feuipisim ad doloborer adip ea con-
sent ullum quamcon sendignibh eliquipsum qui blandigniam zzrit velit utate diat.
Cortisi tat. Vullum vel ute min vulla at alis nim dolummolenit num ing esse do et praessi.
Tummy non ulpute modoloreros niam, cons alit wissenim in ex ex et, sis aliquamet pratue commodipit wis 
nostrud tatie magna faci tat, consed magnim volor sit adiat dionsequat prat. Magna commy nostion ullutpate 
mincilit, quat lore mod dolesse min henis estrud dip estrud ming et nim quat.
Eraessi. Onsequat duipis am at veraesed te do odolortie tissim ipsum dolum incinci blandreet,

S pozdravem

Ing. Jiří Divíšek
jednatel, vedoucí TPV

Blok A5, chlopňové desky – OK FINAL.

www.ok� nal.cz

Výrobce
schodišť, zábradlí
a ocelových konstrukcíOK FINAL, s. r. o., Nádražní 608, 564 01 Žamberk, CZ

tel.: +420 603 534 364, +420 465 612 713, fax: +420 465 618 070, e-mail: jiri.divisek@ok� nal.cz, www.ok� nal.cz

Výrobce schodišť, zábradlí a ocelových kontrukcí
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Oboustranný leták pro venkovní schodiště – OK FINAL.

www.ok� nal.cz

Firma OK FINAL byla založena v roce 1992 jako specializovaný výrobce 
schodišť a ocelových konstrukcí. Vyrábíme schodiště pro koncového 
uživatele do rodinných domků, ale také pro � rmy do veřejných 
a průmyslových objektů. Nejen v rodinných domcích klademe důraz 
na soulad schodiště s estetikou celého interiéru, ale i na statické 
a dynamické zatížení.

Je samozřejmostí, že bezpečnost 
provozu našich výrobků odpovídá 
normám a předpisům platným 
v České republice.

Příklady realizací…

Kde můžete najít 
naše výrobky:

Agentury
Autosalony
Bankovní domy
Divadla
Hotely
Kancelářské prostory
Obchodní domy
Penziony
Restaurace
Rozhledny
Sportovní areály
Úřady
Výrobní � rmy
Vysílače mobilních
operátorů…

Výrobce schodišť, zábradlí a ocelových konstrukcí

tel.: +420 603 534 364, fax: +420 465 618 070
e-mail: jiri.divisek@ok� nal.cz, www.ok� nal.cz

Nádražní 608, 564 01 Žamberk, CZ

Schodiště do nebytových prostor

SCHODIŠTĚ
VENKOVNÍ

veřejná a průmyslová

157 - Titulka157- Záda156,5 - str 5 156,5 - str 6

tel.: +420 603 534 364, fax: +420 465 618 070
e-mail: jiri.divisek@ok nal.cz, www.okfi nal.cz

Nádražní 608, 564 01 Žamberk, CZ

www.okfi nal.cz

Schodiště do exteriéru

Při výběru 
venkovního 
schodiště je třeba 
zohlednit frekvenci 
a v jakých ročních 
obdobích chcete 
schodiště využívat. 

Pokud má být 
schodiště funkční
po celý rok,
je vhodné dát 
přednost roštovým 
stupňům, které 
zajišťují bezpečnost 
i v zimních měsících.

V každém případě 
naši odborníci 
doporučují zvolit 
povrchovou 
ochranu konstrukce 
žárovým zinkem.  

Výrobce schodišť, zábradlí a ocelových konstrukcí

DOMOV
SCHODYpro Váš

Firma OK FINAL byla založena v roce 1992 jako specializovaný výrobce 
schodišť a ocelových konstrukcí. Do současné doby jsme zrealizovali 
více než 2 000 schodišť a 150 ocelových konstrukcí. Naším cílem bylo vždy 
nabídnout úplný servis – od zaměření stavebního prostoru, navržení 
konstrukčního řešení, výrobu, dopravu a montáž u zákazníka.

157 - str. 1 157- str. 2 156,5 - str. 4 156,5 - str. 3

www.okfinal.cz

Typová schodiště

Každé schodiště 
je dominantou 
domu spojující 
podlaží, které si 
zaslouží pečlivou 
volbu při jeho 
realizaci.

Naším cílem 
je nabídnout 
zákazníkům 
moderní doplněk 
založený na 
lehkosti a eleganci.
Každý může 
vybírat z výrobků 
složených z různých 
druhů materiálů 
a typů, které 
nejlépe vystihují 
jeho potřebu, 
umístění v prostoru, 
pohodlnost 
a praktičnost při 
užívání.

Důležitým 
parametrem při 
našich návrzích 
je poměr užitné 
hodnoty a ceny 
výrobku.  

Schodiště do interiéru

Jehlová schodiště

Charakteristickým prvkem 
tohoto typu točitého schodiště 
je středová jehla z trubky. 
Základní vlastností je úspora 
místa, jedinečnost a rytmus.

Cik-Cak schodiště

Nosným prvkem této konstrukce 
je svařovaný jeklový profil, který 
je uložen pod jednotlivými stupni 
schodiště. Výhodou tohoto typu 
je vysoká tuhost celé konstrukce.

Bočnicová schodiště 

Základem této konstrukce je 
laserem vypalovaný nosník, 
uložený z boku stupňů. Hlavní 
vlastností  je jednoduchost 
a elegance.

Svorníková schodiště

Lehkosti a vzdušnosti tato 
konstrukce dosahuje tím, že jsou 
stupně z jedné strany zakotveny 
do zdiva, a z druhé strany jsou 
provázány důmyslným systémem 
na zábradlí.

Skládačka s vizualizací typů schodišť – OK FINAL.
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Původní logotyp – Maranatha Gospel Choir.

Tato zakázka začala velmi nená-
padně… „Chtěli bychom jen 
něco málo udělat s webovými 
stránkami, šlo by to?“

Postup byl úplně opačný, 
ale i tak jsme se dopracovali 
k výsledku, který pěvecká gospe-
lové skupina přijala za svůj :)

Barevnost loga byla v podstatě 
daná. Nebyl důvod nezachovat 
barvy loga (barvy kostýmů) 
a všechny fotografie z koncetů 
měly černé pozadí. Situace byla 
jasná.

Protože nejsem webový grafik, 
připravila jsem pouze makety 
jednotlivých stránek a dál už je 
zpracovával firemní programá-
tor.

Následovaly realizace i tiskových 
materiálů.

2009

Redesign webových stránek 
a následný redesign loga

Maranatha Gospel Choir

Redesignovaný logotyp a jeho varianta pro používání v textu – Maranatha Gospel Choir.

Redesign logotypu byl velmi 
jemný. Snažila jsem se co nej-
více z původní značky zachovat 
a přitom dodat lehkost, pohyb 
a mládí, které z pěvecké skupiny 
sálá.

Pěvecká skupina je jednou 
z mnoha aktivit sdružení 
Maranatha. Považovala jsem 
za důležité, aby i nové logo 
Gospel Choir odpovídalo již 
nastavenému stylu, proto jsem 
v návrhu textové části loga 
využila již používaný font.
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99 99 98

„On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému… 
ti kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; 
vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“

Izajáš 40,29–31

Říká se, že „modlitba je dýcháním duše“. Jednou 
z písní, které zpíváme je i modlitba Hansa Christiana 
Jochimsena s názvem Pane drž mě – Lord hold me.

Pane, přicházím k Tobě, slyš moji modlitbu.
Ve Tvé blízkosti jsem našel klid, 
jsi moje útočiště.

Pane, drž mě teď, prosím, potřebuji Tě,
tak mi prosím dovol zůstat.
Jen Ty můžeš uzdravit mé zlomené srdce,
nikdy mě nenech odejít!

Lord I come before you hear me now I pray
In your presence I find comfort 
You’re my hiding place

Lord, hold me now I pray
I need you please let me stay
Only you can heal my broken heart
Never let me go

Až někdy bude vaší duši těžko, nechte ji „nadechnout“ 
třeba tím, že vyslovíte tuto modlitbu. Ať je pro vás 
povzbuzením text Bible:

„Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, 
který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší“.

Micheáš 7,7

Gospel
Je hudební styl vycházející z duchovní hudby 
amerických černochů. Základem gospelu se staly tzv. 
spirituály, ve kterých černošští otroci reflektovali svou 
životní situaci. Později, na počátku 19. století, se zrodil 
nový nejen bohoslužebný hudební žánr, jehož cílem je 
především oslava Boha. Proto je každá gospelová píseň 
příběhem nebo zážitkem člověka s Bohem. Gospel se 
stal základnou pro další hudební styly jako je například 
„SOUL“ nebo i dnešní „RnB“. Anglické slovo gospel 
znamená „evangelium“.

Evangelium
Toto slůvko pochází z řečtiny a překládáme jej 
„radostná zvěst“. Tou zvěstí je dobrá zpráva o životě 
smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, kterou vám 
přinášíme slovem a písněmi.

                                                        je pěvecké uskupení 
mladých lidí zpívajících gospelové písně. Soubor vznikl 
v roce 2005, od kdy také aktivně vystupuje po celé 
České republice. Repertoár souboru tvoří převzaté písně, 
zejména od umělců jako je Kirk Franklin (USA), Hans 
Christian Jochimsen (Dánsko) a další.

Gospel si již několik let proráží cestu do České 
republiky, kde vzniklo již několik souborů, které se 
rozhodly tomuto hudebnímu stylu věnovat.

Maranatha o. s.
Maranatha o. s. je křesťansky orientované občanské 
sdružení. Bylo založeno v roce 2002 jako odpověď na 
konkrétní potřeby jedinců, církevní i mimocírkevní 
společnosti. Maranatha zaštituje gospelový soubor 
                                                       .

Vize a poslání
Maranatha chce poskytovat možnost poznání nových 
životních hodnot a jejich praktické využití. Podporujeme 
a řídíme projekty související s rozvojem lidské osobnosti.

Inspirace
Při své práci Maranatha vychází především z biblického 
odkazu a životní zkušenosti.

Hodnoty a cíle
	 •	 poznání	pravého	původu,	smyslu	a	cíle	své	existence	
	 •	 přirozený	životní	styl	a	kvalitní	způsob	života
	 •	 výchova	a	celoživotní	vzdělávání	v	duchu 

křesťanských principů
	 •	 rozvoj	duchovního,	psychického,	společenského	

i fyzického potenciálu člověka
	 •	 respekt	k	lidské	důstojnosti	a	její	jedinečnosti
	 •	 poznání	Boha	–	Ježíše	Krista

Význam slova „Maranatha“
Doslovný překlad z aramejštiny „Pán přichází“. 
Význam těchto slov představuje vyjádření 
duchovních a lidských hodnot:
	 •	 současným	jazykem
	 •	 konkrétními	lidmi
	 •	 aktuálními	formami
	 •	 v	dnešní	společnosti

Více informací na www.maranatha.cz

titulka - 999998

MGCdvdmaster_hrbet14mm.indd   1 8.2.2010   11:27:41

Pro další informace
nebo zájem o vystoupení nás kdykoliv kontaktujte: 
Marek Jonczy +420 777 045 644

Adresa
Společenské centrum Londýnská
Londýnská 30, 120 00 Praha 2
e-mail: mgc@londynska30.cz 
http://gospel.maranatha.cz, www.londynska30.cz

První DVD/CD souboru

DVD/CD je možné zakoupit na každém vystoupení 
nebo objednat prostřednictvím webových stránek
http://gospel.maranatha.cz

Těšíme se na další setkání.

Plakát, skládačka – Maranatha Gospel Choir.

Městské divadlo
v Hornickém domě Sokolov

http://gospel.maranatha.cz

Pořadatel akce: Sbor adventistů – Sokolov a Městský dům kultury Sokolov.
Lístky je možné zakoupit v infocentru MDK nebo rezervovat na stránkách www.sokolov.cz

V pondělí

29. března
od 19:30 hod.

Vás zveme na
vystoupení souboru

Nová maketa webových stránek – Maranatha Gospel Choir.
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Původní podoba značky a piktogram – Sklenář.

Společnost Sklenář se specia-
lizuje na dodávky a instalace 
komponentů transportních 
systémů (pneumatická a vakuo-
vá doprava, paletizace…), nabízí 
celkovou podporu v oblasti 
kolejové dopravy a zabývá se 
i obnovitelnými zdroji (větrné 
a fotovoltaické elektrárny…).

Modernizované logo má vysti-
hovat nejen technický ráz firmy, 
ale i vstřícný přístup k přírodě. 

Podmínkou je sloučení textové 
části Sklenář a piktogramu 3S 
(rodinná firma – otec a dva 
synové), zachování zelené barvy 
a snadná čitelnost pro zahranič-
ní klienty.

2010

Sklenář, s. r. o.

Redesign značky a návrh 
nového firemního stylu

Dobrá komunikace a důvěr
a mezi 

klientem a grafikem mus
í být vidět 

i na výsledku. Nic není ponecháno 

náhodě a už na první poh
led je vidět 

sebevědomí a jasná pozice
 na trhu :) Redesignovaný logotyp – základní, horizontální a kompaktní horizontální varianta – Sklenář.

Variabilita nové firemní značky 
je nastavena tak, aby byla 
schopna co nejlépe vystihnout 
danou situaci a konkrétní 
technické možnosti. 

Společnost využívá vždy takový 
dovětek, který odpovídá dané 
aktivitě, tzn. transportní 
systémy, kolejová doprava či 
obnovitelné zdroje.

Pro zahraniční trh jsou dovětky 
v angličtině. 
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Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12464.
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, číslo účtu CZK: 177386543/0300; IBAN CZK:CZ 79 0300 0000 0001 7738 6543, 
číslo účtu EUR: 183729282/0300; IBAN EUR:CZ 14 0300 0000 0001 8372 9282

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152

564 01 Dlouhoňovice, CZ

IČ: 25280546
DIČ: CZ25280546

tel.: +420 465 677 640
+420 777 743 077

fax: +420 465 612 754

e-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152

564 01 Dlouhoňovice, CZ

IČ: 25280546
DIČ: CZ25280546

tel.: +420 465 677 640
+420 777 743 077

fax: +420 465 612 754

e-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz
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Telefonicky Osobně

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152

564 01 Dlouhoňovice, CZ

www.sklenar.cz

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152

564 01 Dlouhoňovice, CZ

tel.: +420 465 677 644
mobil: +420 777 743 079

fax: +420 465 612 754

e-mail: sarka.vitkova@sklenar.cz
www.sklenar.cz

Šárka VítkoVá
vedoucí oddělení obchodu

Vizitka, dopisní papír, obálka DL, blok A4, blok A5 – Sklenář.

Sklenář, s. r. o., Na Pustině 152, 564 01 Dlouhoňovice, CZ
tel.: +420 465 677 640, fax: +420 465 612 754, e-mail: sklenar@sklenar.cz, www.sklenar.cz

 Obnovitelné zdroje

Transportní systémy

Kolejová doprava

Firemní barevné schema, chlopňové desky – Sklenář.

Vzhledem k širokému rozsahu 
aktivit firmy, bylo třeba vymyslet 
takové barevné členění, které by 
hned na první pohled napo-
vídalo, v které sekci se právě 
nacházíme. Tohoto modelu 
se plně využívá na webových 
stránkách, v tiskovinách, reklam-
ních kampaních… Každá ze 
tří základních aktivit obsahuje 
barevnou řadu, která označuje 
danou podskupinu.
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Ukázky firemních skládaček – Sklenář.

1

2
3

4

5
6

7

Řídící systémy

Engineering

Měření vlastností sypkých materiálů

• Korečkové dopravníky.
• Aeromechanické dopravníky.

Mechanická přeprava 5

• Mísicí hlavice.
• Oblouky, potrubní spojky.
• Motýlkové klapky, hadicové uzávěry.

Komponenty pro pneumatickou dopravu

Vzorkovače 6

Plnění, paletizace a depaletizace 7
• Automatické plnicí stanice.
• Paletizační roboty.

• Tuhá fáze.
• Řídká fáze.
• Vakuové dopravníky.

Pneumatická doprava 4

• Provzdušňovací systémy.
• Vzduchová děla.
• Vrstvené porézní materiály.

Vyprazdňování sil 3

Rotační podavače a odbočky 2

Vyprazdňování železničních / automobilových cisteren 1

Manipulace 
se sypkými materiály

Kde mohou být naše zařízení využita?

Materiály

Č e s k á  r e p u b l i k a

• Čistírny odpadních vod.
• Elektrárny.
• Farmaceutický průmysl.
• Gumárenský průmysl.
• Chemický průmysl.
• Mlékárenský průmysl.
• Papírenský průmysl.
• Plastikářský průmysl.
• Potravinářský průmysl.
• Sklářský průmysl.
• Slévárny.
• Teplárny.

• Bentonit.
• Biomasa.
• Cement.
• Cereálie.
• Cukr.
• Chloridy.
• Kaolín.
• Keramický prášek.
• Koks.
• Krmivářské směsi.
• Křída.
• Kvasnice.
• Kyselina citronová.
• Maltové směsi.
• Mouka.
• Odprašky (různé typy).
• Oxidy.
• Pektin.
• Pigmenty.
• Písek.
• Polyetylen.
• Polypropylen.
• Polyuretan.
• Popel.
• Popílek.
• Prací prášky.
• Pudr.
• PVC.
• Sádra.
• Saze.
• Sklářský kmen.
• Sklářský písek.

• Slévárenský písek.
• Směsi.
• Soda.
• Sůl.
• Sušené mléko.
• Sytovátka.
• Škrob.
• Titan.
• Uhlí.
• Vápenec.
• Vápenný hydrát.
• Vápno.
• Zeolit.
 …

• Textilní průmysl.
• Těžební průmysl.
• Výroba keramiky.
• Výroba pracích prášků.
• Výroba stavebních hmot.
• Zemědělství.
 …

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152
564 01 Dlouhoňovice, CZ

tel.: +420 465 677 640
fax: +420 465 612 754

e-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz

Firemní fotografie.

Zkušební centrum.

Kelsan® LCF – tuhé mazivo MiniProf

Tuhé mazivo LCF, 101RW008. Detail aplikace tuhého maziva LCF.

Tuhé mazivo LCF aplikované 
na okolek kola.

Tuhý modifi kátor tření HPF, 
201RW017.

Detail aplikace tuhého modifi káto-
ru tření HPF.

«MiniProf (Standard) Wheel» MiniProf (Standard) 
Wheel je snadno použitelný, lehký 
a přenosný přístroj pro monitoro-
vání profi lu příčného řezu kola. Je 
magneticky upevnitelný k zadní 
straně kola. Zařízení může být 
používáno k měření mnoha typů 
kol – od tramvají až po lokomotivy. 
Přístroj lze běžně používat s PDA či 
laptopem pro ukládání měření.

«MiniProf Rail» MiniProf Rail je snadno použitelný lehký 
a přenosný přístroj pro monitoro-
vání profi lu příčného řezu kolejni-
ce. Zařízení může být používáno 
k měření mnoha typů kolejnic, 
včetně žlábkových, a jeho modifi -
kace měří i rozchod a sklon.

«MiniProf Switch» MiniProf Switch je doplněk rozšiřu-
jící standardní snímací jednotku 
MiniProf Rail tak, aby mohla měřit 
několik profi lů. Výsledkem je 
měření obsahující všechny profi ly 
vzájemně umístěné mezi sebou 
a dovolující měření mezi nimi.

«MiniProf pro kapesní PC» MiniProf pro kapesní 
PC“ je software používaný pro 
měření s MiniProf USB nástroji 
na PDA. Hlavní funkce zahrnují 
měření, kalkulace standardních 
parametrů opotřebení a zobraze-
ní měření. Kalkulované parametry 
opotřebení mohou být automa-
ticky porovnávány s limitními 
hodnotami referenčních profi lů.

Unikátní složení výrobku 
Kelsan LCF a spolehlivost 
aplikace systému Kelsan je 
efektivním řešením pro řízení 
a řešení problému opotřebení 
kol. Přináší řadu výhod 
oproti všem ostatním 
řešením: 

• Čistotu.
• Nehořlavost.
• Jednoduchost.
• Efektivnost.
• Snadnou údržbu.

Navzdory skutečnosti, že 
opotřebení kol se u růz-
ných uživatelů liší, mohou 
naši zákazníci v průměru 
očekávat výrazný nárůst 
životnosti kola. Kelsan® 
LCF pomáhá snižovat:

• Opotřebení kolejí.
• Spotřebu energie/paliva.
• Hluk vzniklý působením 

kola na kolej.
• Riziko vykolejení.
• Únavu materiálu.

KELSAN® HPF může být použit 
samostatně nebo ve spo-
jení s KELSAN® LCF tuhým 
mazivem za účelem kom-
pletního řešení problému 
kontaktu kola s kolejnicí:

• Snížení hladiny hluku.
• Snížení opotřebení jízdní 

plochy kola.
• Snížení nákladů na reprofi -

laci kol.
• Snížení vlnkovitosti kolejnic.
• Bez vlivu na přenos signálů 

či brzdění.
• Šetrný k životnímu prostře-

dí, nehořlavé.

Minimalizuje působení 
bočních sil, čímž podstatně 
snižuje opotřebení kolejnic. 
Tím, že udržuje kontrolo-
vaný stupeň tření mezi 
hlavou kolejnice a jízdní 
plochou kola:

• Snižuje náklady na výmě-
nu kolejnic.

• Minimalizuje opotřebení 
kolejnic a zvětšování 
rozchodu kolejnic.

• Snižuje boční síly 
o 30–50 %.

• Umožňuje bezpečnější 
řízení vozů.

Kelsan® HPF – tuhý 
modi� kátor tření

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152
564 01 Dlouhoňovice, CZ

tel.: +420 465 677 640
fax: +420 465 612 754

e-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz

Kontrola

Jeřáby

Osobní přeprava

Nákladní přeprava

Firemní fotografi e. Č e s k á  r e p u b l i k a

Řízená kontrola tření

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152
564 01 Dlouhoňovice, CZ

tel.: +420 465 677 640
fax: +420 465 612 754

e-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz

Příslušenství

Graf výkonu při 100 % plnění
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Provedení MZC pro snadnou demontáž.

Vstupní vymezovač a směšovací zařízení. Odvzdušňovací otvory tělesa.
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Stanice pro regulaci tlakového vzduchu. Provedení pro snadnou demontáž.

Rotační podavač AL

DIN ANSI

typ AL Lrt/rev ø A ø B D ø C ø B D E F G H K L

100 0,8 100 170 4 × ø 18 210 10,5 180 90,0 90 328 54

150 2,5 150 240 8 × ø 23 285 241,3 8 × ø 22,2 12,0 280 140,0 110 484 60

175 5,5 175 270 8 × ø 23 315 14,0 330 165,0 130 524 60

200 10,5 200 295 8 × ø 23 343 298,4 8 × ø 22,2 14,0 390 195,0 160 609 72

250 19,0 250 350 12 × ø 23 406 361,9 12 × ø 25,4 16,0 450 225,0 190 659 72

300 34,0 300 400 12 × ø 23 483 431,9 12 × ø 25,4 21,0 540 270,0 225 763 74

350 58,0 350 460 16 × ø 23 530 476,2 12 × ø 28,6 26,0 660 330,0 270 833 74

400 91,0 400 515 16 × ø 23 595 539,7 16 × ø 28,6 26,0 750 375,0 325 944 108

450 135,0 450 565 20 × ø 26 615 577,8 16 × ø 31,7 26,0 855 427,5 380 1 052 111

500 230,0 500 620 20 × ø 27 670 635,0 20 × ø 31,7 28,0 960 480,0 435 1 147 110

Rotační podavač AL

typ AL M N NN O P U V X Y Z* AA BB CC DD EE FF GG

100 84 90 75 32,5 2 × M 6 4 × M 8 35,0 8 25 28 39

150 127 146 100 50,0 3 × M 6 4 × M 10 1/4“ 3/4“ 37,1 52,5 37,1 8 30 33 36

175 125 190 1000 50,0 3 × M 6 4 × M 10 1/4“ 53 1“ 37,1 52,5 37,1 8 30 33 36

200 138 234 125 62,5 3 × M 8 4 × M 12 1/4“ 65 11/4“ 55,4 64,0 32,0 10 32 35 44

250 138 284 142 125 62,5 3 × M 8 6 × M 12 1/4“ 75 11/4“ 55,4 64,0 32,0 10 32 35 44

300 150 360 180 125 62,5 3 × M 10 6 × M 12 3/8“ 95 11/2“ 73,6 85,0 42,5 10 38 41 45

350 155 420 210 125 62,5 3 × M 10 6 × M 12 3/8“ 112 11/2“ 73,6 85,0 42,5 10 38 41 45

400 154 500 250 200 100,0 3 × M 10 6 × M 16 3/8“ 125 2“ 73,6 85,0 42,5 14 50 54 70

450 170 572 286 300 150,0 3 × M 10 6 × M 16 3/8“ 163 2“ 73,6 85,0 42,5 18 60 64 70

500 171 650 325 340 130,0 3 × M 10 6 × M 16 3/8“ 180 2“ 99,6 115,0 57,5 18 60 64 70

Rotační podavač BL

DIN ANSI

typ BL Lrt/rev ø A ø B D ø C ø B D E F G H J K L M N NN O P Q R

50 2,5 150 240 8 × ø 23 285 241,3 8 × ø 22,2 12 295 155 110 65 484 60 127 146 100 110 140 100

175 5,5 175 270 8 × ø 23 315 14 340 175 130 75 524 60 125 190 100 130 160 130

200 10,5 200 295 8 × ø 23 343 298,4 8 × ø 22,2 14 410 215 160 90 609 72 138 234 125 160 200 160

250 19,5 250 350 12 × ø 23 406 361,9 12 × ø 25,4 16 470 245 190 100 659 72 138 284 142 125 170 210 200

300 34,5 300 400 12 × ø 23 483 431,8 12 × ø 25,4 21 565 295 225 120 763 74 150 360 180 125 190 240 260

350 58,0 350 460 16 × ø 23 530 476,2 12 × ø 28,6 26 665 335 270 132 833 74 155 420 210 125 220 270 310

Rotační podavač BL

typ BL S T U V W X Y Z* AA BB CC DD EE FF GG HH JJ KK LL MM

150 154 420 3 × M 6 4 × M 10 4 × ø 12 1/4“ 70 3/4“ 37,1 52,5 37,1 8 30 33 35 120 95,0 50 2 × ø 12

175 190 460 3 × M 6 4 × M 10 4 × ø 14 1/4“ 53 1“ 37,1 52,5 37,1 8 30 33 35 140 103,9 60,4 65 4 × ø 12

200 230 534 3 × M 8 4 × M 12 4 × ø 18 1/4“ 65 1/4“ 55,4 64,0 32,0 10 32 35 43 170 114,7 80,3 80 4 × ø 14

250 274 584 3 × M 8 6 × M 12 4 × ø 18 1/4“ 75 1/4“ 55,4 64,0 32,0 10 32 35 43 190 125,0 100,0 100 4 × ø 14

300 350 684 3 × M 10 6 × M 12 4 × ø 23 1/4“ 95 11/2“ 73,6 85,0 38,0 10 38 41 44 230 163,8 114,7 125 4 × ø 14

350 410 754 3 × M 10 6 × M 12 4 × ø 23 1/4“ 112 11/2“ 73,6 85,0 38,0 10 38 41 44 244 152,0 152,0 150 4 × ø 14

Rotační podavač AL Rotační podavač BL
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ROTAČNÍ PODAVAČE
AL a BL MZC
nejen pro pneumatickou dopravu

Využití

Z důvodu úspěšného použití v sanitárních aplikacích jsou rotační podavače MZC nyní 
dostupné v několika verzích a materiálech.

Rotační podavač MZC má snadno vysunovatelný rotor, který lze vyjmout během několi-
ka málo minut, což usnadňuje kontrolu a čištění. Sestavení s přímým pohonem má velmi 
přesnou konstrukci, zvláště u rotačního podavače BL, kde dopravní linka prochází pod 
pohonem. 

Výsledkem kombinace přímého pohonu a frekvenčního měniče je velmi fl exibilní a bez-
údržbová jednotka (bez řetězů a maziv).

Výsuvný mechanismus nabízí vysoký stupeň ochrany obsluhy a dává obsluze značnou 
fl exibilitu při čištění a údržbě zařízení mezi jednotlivými cykly.

Specifi kace

• Vodící tyče pro snadné vysunutí rotoru a koncového krytu.
• Přímý nebo řetězový pohon.
• Přesná, fl exibilní a bezúdržbová konstrukce s přímým pohonem.
• Certifi kováno USDA*.
• Zvýšená ochrana při práci.
• Speciální profukovací provedení pro cyklony a rozprašovací sušičky.
• Profukovací provedení se zvětšeným vstupem.
• Provedení bezpečné proti ohni (St2) a výbuchu.
• Možné dodat s certifi kátem ATEX 94/9/EC.

*United States Department of Agriculture

Technické parametry

Rotační podavače MZC jsou vyráběny v 6 velikostech, kapacitní rozsah rotoru od 2,5 do 85 lt/otáčku při 100 % 
plnění a jsou dodávány v litině nebo v nerezové oceli. Dále jsou možné i varianty s niklovaným, chromovaným 
nebo wolframovým povrchem.

Rotory jsou dostupné pro každou aplikaci, jako je redukování výkonu, rotor s kruhovými kapsami, koncové dis-
ky apod. Vůle rotoru má velkou přesnost a malé tolerance. Koncové kryty mají ložiska uložena vně. Ložiska 
jsou utěsněna s doživotní náplní. Možnost výběru z osmi rozdílných typů hřídelových těsnění. Pro speciální 
aplikace jsou dostupné rotační podavače s vnitřním i vnějším leštěným povrchem. 

Standardní modely jsou určeny pro teplotu do 150 °C a tlak do 1,5 barg. Některé typy jsou bezpečné proti 
ohni a výbuchu do 10 barg. 

Pro aplikace, kde je více důležitější velikost vstupu než výkon, je určen rotační podavač BL se zvětšeným 
vstupem, v provedení z nerezové oceli 17 356 AISI 316 nebo hliníku. 

Rotační podavač AL MZC a AL DAIRY MZC

Rotační podavač BL MZC a BL Dairy MZC

Rotační podavač AL MZC

DIN ANSI

typ AL 
MZC 

Lrt/rev ø A ø B D ø C ø B D E F G H X** Y

150 2,5 150 240 8 × ø 23 285 241,3 8 × ø 22,2 12 280 140 143 1/4“ (ø 10) 40

175 5,5 175 270 8 × ø 23 315 14 330 165 165 1/4“ (ø 10) 53

200 10,5 200 295 8 × ø 23 343 298,4 8 × ø 22,2 14 390 195 198 1/4“ (ø 10) 65

250 19,0 250 350 12 × ø 23 406 361,9 12 × ø 25,4 16 450 225 223 1/4“ (ø 10) 75

300 34,0 300 400 12 × ø 23 483 431,8 12 × ø 25,4 21 540 270 225 3/8“ (ø 10) 95

350 58,0 350 460 16 × ø 23 530 476,2 12 × ø 28,6 26 660 330 270 3/8“ (ø 10) 112

Rotační podavač AL MZC

typ AL 
MZC 

Z* Z DAIRY* RR SS ZZ

150 3/4“ UNEF I 1/8“ 651 274 895

175 1“ UNEF I 1/8“ 631 294 875

200 11/4“ UNEF I 1/8“ 853 329 1 107

250 11/4“ UNEF I 1/8“ 828 354 1 082

300 11/2“ UNEF I 1/8“ 890 405 1 153

350 11/2“ UNEF I 1/8“ 1 055 440 1 315

Rotační podavač BL MZC

DIN ANSI

typ BL
MZC 

Lrt/rev ø A ø B D ø C ø B D E F G H J P Q R S W

150 2,5 150 240 8 × ø 23 285 241,3 8 × ø 22,2 12 295 155 143 65 110 140 100 154 4 × ø 12

175 5,5 175 270 8 × ø 23 315 14 340 175 168 75 130 160 130 190 4 × ø 14

200 10,5 200 295 8 × ø 23 343 298,4 8 × ø 22,2 14 410 215 198 90 160 200 160 230 4 × ø 18

250 19,0 250 350 12 × ø 23 406 361,9 12 × ø 25,4 16 470 245 223 100 170 210 200 274 4 × ø 18

300 34,0 300 400 12 × ø 23 483 431,8 12 × ø 25,4 21 565 295 225 120 190 240 260 350 4 × ø 23

350 58,0 350 460 16 × ø 23 530 476,2 12 × ø 28,6 26 665 335 270 132 220 270 310 410 4 × ø 23

Rotační podavač BL MZC

DAIRY

typ BL
MZC 

X Y Z* Z DAIRY* T LL LL max. RR SS ZZ

150 1/4“ (ø 10) 40 3/4“ UNEF I 1/8“ 466 35 50 651 274 540

175 1/4“ (ø 10) 53 1“ UNEF I 1/8“ 506 50 65 631 294 600

200 1/4“ (ø 10) 65 11/4“ UNEF I 1/8“ 576 50 80 853 329 700

250 1/4“ (ø 10) 75 11/4“ UNEF I 1/8“ 626 70 100 828 354 775

300 3/8“ (ø 10) 95 11/2“ UNEF I 1/8“ 684 100 125 890 405 915

350 3/8“ (ø 10) 112 11/2“ UNEF I 1/8“ 754 125 150 1 055 440 1 000
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Rozměry v mm.
Technické změny vyhrazeny.
* U litinového provedení standardně předvrtáno.
* Připojení vzduchu pro čištění.

Rozměry v mm.
Technické změny vyhrazeny.
* U litinového provedení standardně

předvrtáno.
* Připojení vzduchu pro čištění.

Jeden z katalogových listů – Sklenář.
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Jedna z původních podob značky a reliéf, co by pečeť kvality – AKH. 

Akademie klasické homeopatie 
je ostravská firma, zabývající se 
vývojem homeopatických léků. 
Do současné doby používala 
různě upravované značky.

Zadání – harmonická kombinace 
zelených tónů, přírodní prvek 
evokující květ, seriózní a odbor-
ný dojem, čitelnost, elegance 
a moderní styl.

Odkaz k tradicím ztvárnit pomo-
cí reliéfu podobizny zakladatele 
homeopatie.

2011

Návrh nového logotypu a zpra-
cování grafického manuálu

AKH, s. r. o.

Základní vertikální a horizontální loga bez sloganu – AKH.

Základní podoba loga ve verti-
kální a horizontální poloze.

Dále jsou zpracovány varianty se 
sloganem (působícím na emo-
ce) a varianta s dovětkem, 
který vysvětluje název firmy. Je 
na zvážení, v jakých situacích 
bude která varianta upřednost-
něna. 

Samozřejmostí je použití 
samotné značky bez dovětku 
i sloganu.
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Zbývající navržené varianty logotypu v barevném provedení – AKH.

Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

5Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Logotyp

H| Vertikální varianta logotypu se sloganem „Léčba pro ty, které máme rádi…“.

J| Vertikální varianta logotypu se sloganem „Česká homeopatie z českých bylin…“.

K| Vertikální varianta logotypu se sloganem „Česká homeopatie…“.

H|

J|

K|

Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

3Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Logotyp

C|

D|

Rozšíření logotypu o celý název společnosti

C| Rozšířená horizontální varianta logotypu.

D| Rozšířená vertikální varianta logotypu.

Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

4Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Logotyp

Logotyp se sloganem

Základní logotyp společnosti může být doplněn o textový dodatek, slogan. Pro aplikaci se vztahují stejná pravidla, jako na 
jeho základní podobu.

E| Horizontální varianta logotypu se sloganem „Léčba pro ty, které máme rádi…“.

F| Horizontální varianta logotypu se sloganem „Česká homeopatie z českých bylin…“.

G| Horizontální varianta logotypu se sloganem „Česká homeopatie…“.

E|

F|

G|

Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

12Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Logotyp

Logotyp – varianty ve stupních šedé (greyscale) pozitivní

Textová část loga (včetně dodatku) je 100 % černá. Šedá barva grafického symbolu je definována jako 
60 % černá.

B|

A|

D|

C|

Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

6Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Logotyp

Logotyp – varianta černobílá pozitivní

Pozitivní černobílé provedení, tedy aplikace logotypu na světlou podkladovou plochu, má grafický symbol i text v černé 
barvě.

B|

A|

D|

C|

Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

15Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Logotyp

Logotyp – varianty ve stupních šedé (greyscale) inverzní

Textová část loga (včetně dodatku) je 100 % bílá. Šedá barva grafického symbolu je definována jako 
60 % černá.

B|

A|

D|

C|

Pozitivní a negativní nadefinování černobílé a greyscale varianty logotypu – AKH.

Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

9Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Logotyp

Logotyp – varianta černobílá inverzní

Inverzní černobílé provedení, tedy aplikace logotypu na tmavou podkladovou plochu, má grafický symbol i text v bílé barvě.

B|

A|

D|

C|
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Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

21Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Písma

Nadpisové písmo

Nadpisovým písmem je rodina Tusar. Pro nadpisy bude využíváno řezu Tusar Deco Text Bold a pro slogany a „osobní 
sdělení“ řez Tusar Italic. Využití dalších řezů z rodiny – Tusar, Tusar Deco, Tusar Deco Text a Tusar Text (Regular, Italic, 
Bold, Bold Italic) jsou na zvážení designéra a konkrétní situaci. 

Tusar Deco Text Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789[(*?!@&)]

Tusar Deco Text Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789[(*?!@&)]

Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

20Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Písma

Chlebové písmo

Chlebovým písmem, je písmová rodina Zeppelin, která má mnoho řezů… Pro základní sazbu doporučuji využít řez 
Zeppelin 31 Regular. Další řezy rodiny – Zeppelin 32 a 33 (Regular, Italic, Bold, Bold Italic) jsou na zvážení designéra 
a konkrétní situaci. 

Zeppelin 31 Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzABCDEFGHIJkLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789[(*?!@&)]

Zeppelin 31 Italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789[(*?!@&)]

Zeppelin 31 Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789[(*?!@&)]

Zeppelin 31 Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789[(*?!@&)]

Nadefinování firemních barev a písma, nové zpracování pečetě – AKH.

Grafi cký manuál fi rmy AkH, s. r. o.

23Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Pečeť

Pečeť je používána jako značka kvality, která v sobě nese odkaz z historie, základní kámen i inspiraci z díla Samuela 
Hahnemanna. Barevné ladění podléhá fi remnímu designu. 

Pečeť
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Grafický manuál firmy AKH, s. r. o.

19Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 8. 2011

Barvy

Tmavá zelená 
(smaragdová zeleň)

Zelená 
(kobaltová zeleň světlá)

CMYK 90-40-95-40 90-20-100-10

RGB 35-93-55 0-129-55

HTML kód 235d37 008137

PANTONE solid coated PANTONE 7483 C PANTONE 356 C

PANTONE solid uncoated PANTONE 356 U PANTONE 355 U

fólie Avery 900 916 Dark Green 929 Green

Firemní barevnost

Na základě firemních barev logotyp společnosti vytváří a posiluje jednotný vizuální styl a zviditelňuje svoji existenci.

Při práci s firemní barevností je třeba respektovat její přesný odstín. Firemní barvy jsou kodifikovány pomocí soutiskových 
barev CMYk, kterým odpovídají přímé barvy PANTONE a další barevné systémy, které jsou uvedeny v tabulce na této 
straně.

Silicea AKH
Pomáhá při nachlazení, způsobe-
ném klimatizací a průvanem, při 
rýmě s bolestí hlavy. Při bolestech 
zubů, hlavně v noci. Tento lék oce-
níte obzvláště ve chvíli, kdy není po 
ruce žádný česky mluvící zubař.

Natrium phosproricum AKH
Pomáhá při střevních potížích 
v cizím prostředí, hlavně v zahraničí. 
Při průjmech doprovázených zvra-
cením, při nesnášenlivosti ovoce, 
zeleniny a vína.

Thuja occidentalis AKH
Pomáhá při nebezpečích spojených 
se „syndromem Casanovy“. Při 
akutních zánětech močových cest.

Akademie klasické homeopatie
Veřejná odborná informační služba 
tel.: 596 113 330, 776 879 799 
e-mail: budtezdravi@budtezdravi.cz 
www.budtezdravi.cz

Internetový prodej
www.manitera.cz 
www.andropharm.cz 
www.lekarna-plus.cz 

Dulcamara AKH
Pomáhá při nesnesitelných 
bolestech zad, svalů a kloubů po 
prochladnutí, například z mok-
rých plavek nebo po koupání ve 
studené vodě.

Homeopatická
lékárnička

nejen na dovolenou

Česká homeopatie 
pro letní dovolenou

Na cestách do zahraničí nás 
kromě běžných rizik cestovatelů, 
jako jsou úrazy a autonehody, 
nezvyklé složení jídla a vody, 
ohrožuje také neznámá kvalita 
a cena zdravotní pomoci, o ne-
znalosti místního jazyka a pro-
středí nemluvě. 

Homeopatická lékárnička Vám 
pomůže v mnoha akutních přípa-
dech. Nejvíce ji oceníte právě teh-
dy, kdy se nebudete moci nebo 
chtít spolehnout na lékařskou 
pomoc v turistické oblasti.

Argentum nitricum AKH
Pomáhá při stresu, nervozitě a stra-
chu z cestování, hlavně letadlem 
nebo lodí. Při nespavosti a neklidu. 
Při „průjmu cestovatele“. Pomáhá 
také při sluneční alergii, světlopla-
chosti, bolestech hlavy z přehřátí 
nebo stresu, při zánětu spojivek. 

Kalium carbonicum AKH
Pomáhá posílit srdeční činnost, 
pomáhá při sníženém krevním tlaku, 
při únavě a vyčerpání.

Allium cepa AKH
Pomáhá při střevní a ledvinové 
kolice, při potravinové alergii. Při 
nachlazení s rýmou a kašlem, při 
alergické reakci hlavně dýchacích 
cest. 

Bella-donna AKH
Pomáhá při úpalu, při letní angíně, 
zimnici, při všech akutních stavech 
s horečkou.

Mellilotus officinalis AKH
Pomáhá při nesnesitelných 
bolestech hlavy z přehřátí na 
slunci. Při sluneční alergii. Při 
vysokých teplotách. Při krvácení 
z nosu, při poúrazových stavech, 
především po úrazech hlavy nebo 
úrazech s krvácením. Osvědčil se 
i jako prevenci při riziku mozkové 
mrtvice z přehřátí na slunci.

Graphites AKH
Pomáhá při zhoršení ekzému, 
lupénky, při opruzeninách. Při 
bolestivých zácpách cestovatelů.

Apis mellifica AKH
Pomáhá při nesnesitelných men-
struačních bolestech a při jiných 
akutních gynekologických potížích. 
Ověřený lék proti otokům nohou 
při dlouhém cestování například 
autobusem nebo letadlem. Zkuše-
ní homeopaté doporučují tento lék 
jako prevenci trombózy.

Kalium iodatum AKH
Pomáhá při akutních projevech 
alergie, při závažných infekcích, 
stavech po bodnutí hmyzem, 
uštknutí zmijí. Při zhoršení 
astmatu nebo alergie jako reakce 
na změnu prostředí. 

„Kdo je připraven, není překvapen“

Malá skládačka do peněženky „Homeopatická lékárnička nejen na dovolenou“ – AKH.



36 |  37

Ne vždy je nutné, aby firma 
měla svůj logotyp. V tom je síla 
grafického designu, má mnoho 
způsobů, jak se/něco vyjádřit.

A právě uvedená masérská 
praxe je toho zářným příkladem. 

Firemní materiály musí být 
srdečné, osobní a měkké. 
Průvodní fotografií je zátiší, 
které si masérka sama připravila 
– bylinky, olej, měšec…

K této kompozici a profesnímu 
zaměření není lepšího společní-
ka, než ruční papír, s otřepený-
mi okraji. K tomu přírodní barvy 
z fotografie a identická sazba…

Na první pohled/dotek z tiskovin 
sálá osobitý dotyk ženské ruky 
a příslib, že se máte opravdu 
na co těšit :)

2011

Firemní image

Dana Benešová

Vizitka, dárkový poukaz – Dana Benešová.

Tak tuhle ženštinu bycho
m měli 

všichni navštěvovat povi
nně! Kdy 

naposledy jste si dopřáli 
pořádnou 

masáž krční páteře? 
:) Oboustranný letáček s nabídkou služeb, ceník – Dana Benešová.
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Nová tvář firmy – Komplet.

Stavební projekční kancelář, 
realizující kompletní dodávky 
bytových, občanských i průmy-
slových staveb. Do současné 
doby společenství stavebních 
inženýrů nemělo žádné zastřeše-
ní/logo. A to chtěli změnit.

Jednoduché a technické logo 
mělo vystihovat podstatu 
a pracovní náplň.

Písmeno „E“ je přestavěno 
na podlaží domu, palety staveb-
ního materiálu, žebřík, schody… 
A stejným stylem je navržen 
piktogram, který je pevnou 
součástí značky.

2012

Návrh firemní značky a zpraco-
vání grafického manuálu

Projekční kancelář 
Komplet

Grafický manuál logotypu společnosti KOMPLET

6Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 1. 2012

Barevné varianty logotypu

Logotyp – varianta ve stupních šedé (greyscale) pozitivní

Textová část loga je 100 % černá. Šedá barva grafického symbolu a „E“ je definována jako 40 % černá.

Grafický manuál logotypu společnosti KOMPLET

5Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 1. 2012

Barevné varianty logotypu

Logotyp – varianta černobílá inverzní

Inverzní černobílé provedení, tedy aplikace logotypu na tmavou podkladovou plochu, má grafický symbol i text 
v bílé barvě.

Grafický manuál logotypu společnosti KOMPLET

7Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 1. 2012

Barevné varianty logotypu

Logotyp – varianta ve stupních šedé (greyscale) inverzní

Textová část loga je 100 % bílá. Šedá barva grafického symbolu a „E“ je definována jako 40 % černá.

Pozitivní a negativní nadefinování černobílé a greyscale varianty logotypu – Komplet.

Grafický manuál logotypu společnosti KOMPLET

4Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 1. 2012

Barevné varianty logotypu

Logotyp – varianta černobílá pozitivní

Pozitivní černobílé provedení, tedy aplikace logotypu na světlou podkladovou plochu, má grafický symbol i text 
v černé barvě.
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Grafický manuál logotypu společnosti KOMPLET

9Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 1. 2012

Minimální velikost logotypu

Minimální velikost logotypu

Minimální velikost logotypu zaručuje jeho bezchybnou reprodukci v rozlišení, které jsou schopny zajistit běžné 
kancelářské tiskárny. Při každé aplikaci minimální velikosti logotypu je nutné dbát na použitou technologii 
zpracování tak, aby nebyla narušena dostatečná čitelnost všech prvků logotypu.

Při použití menší velikosti logotypu není zaručena jeho dostatečná čitelnost a působivost.

40 mm

Grafický manuál logotypu společnosti KOMPLET

8Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 1. 2012

Nadefinování firemních barev

Šedomodrá Noční modrá Červená

CMYK 20-4-0-20 100-80-0-20 15-100-100-0

RGB 170-185-203 34-67-133 181-62-50

HTML kód aab9cb 224385 b53e32

PANTONE solid coated PANTONE 5435 C PANTONE 294 C PANTONE 1795 C

PANTONE solid uncoated PANTONE 643 U PANTONE
Reflex Blue U PANTONE 485 U

fólie ORACAL 851 549 dove blue 511 night blue 030 dark red

Firemní barevnost

Na základě firemních barev logotyp společnosti vytváří a posiluje jednotný vizuální styl a zviditelňuje svoji 
existenci.

Při práci s firemní barevností je třeba respektovat její přesný odstín. Firemní barvy jsou kodifikovány pomocí 
soutiskových barev CMYK, kterým odpovídají přímé barvy PANTONE a další barevné systémy, které jsou uvedeny 
v tabulce na této straně.

Grafický manuál logotypu společnosti KOMPLET

10Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 1. 2012

Doporučený ochranný prostor

Ochranný prostor logotypu

Ochranný prostor je stanovení minimální velikosti plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí 
zasahovat text ani jiné grafické prvky.

Respektování tohoto prostoru zaručuje dobrou čitelnost a dostatečnou působivost logotyu.

Ochranný prostor je definován pomocí jednotky „x“…

doporučený ochranný prostor

X

X

X

X X

Nadefinování firemních barev, minimální tisknutelná velikost a ochranný prostor logotypu – Komplet.

Autorizovaný technik v oboru technika 
prostředí staveb, specializace vytápění, 
vzduchotechnika a zdravotní technika.

Energetický expert MPO.

Ing. Romana Vacková
mobil: 605 439 000
tel.: 465 236 875
e-mail: vackova@cominnet.cz
Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí

www.projekt-komplet.cz

Komunikační prostředky společnosti KOMPLET

5Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 1. 2012

Značení budovy

Značení budovy 

V současné době firma nemá označeno své místo působnosti. Pro zamyšlení/inspiraci předkládám jednu 
z možností. 

Logo na obrázku není v měřítku a proto cenová nabídka (na další straně) nemusí odpovídat níže uvedenému 
návrhu. Je mnoho firem, které se řezem extrudovaného polystyrenu zabývají, ale jen s touto firmou jsem již 
spolupracovala a mohu doporučit.

Komunikační prostředky společnosti KOMPLET

7Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 1. 2012

Náhled vzorové webové stránky

Okolí stánek doporučuji v tónu šedomodré fi remní barvy. Všechny barvy podléhají grafi ckému manuálu.

Webové stránky

Příklad doporučeného označení budovy, vizitka, náhled webových stránek – Komplet. 
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Nový logotyp pro kamenný a internetový obchod – Ratatui.

Podnikavý obchodník vlastní 
kromě kamenného obchodu 
i internetový obchod, obohacený 
dalšími projekty, podporující 
prodej potřeb pro vaření, 
stolování a grilování.

Mým úkolem bylo vymyslet 
obchodní značku, která nejen že 
oba prodeje sjednotí, ale navíc 
se přiblíží k zákazníkovi a zpří-
jemní mu pobyt jak v pasáži 
v Piešťanech, tak na interneto-
vém portále.

Podobnost s tradičním francouz-
ským jídlem a kresleným filmem 
není náhodná. Majiteli firmy se 
film Ratatouille stal inspirací, 
kterou jsem do značky přenesla 
zvoleným fontem…

2012

Návrh značky pro kamenný 
a internetový obchod

Ratatui

Grafický manuál logotypu společnosti RATATUI

7Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 5. 2012

Barevné varianty logotypu

Logotyp – varianta ve stupních šedé (greyscale) inverzní

Textová část loga je 10 % černá. Šedé tóny grafického symbolu jsou odstupňovány jako 45 %, 35 % a 20 % černá.

Grafický manuál logotypu společnosti RATATUI

5Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 5. 2012

Barevné varianty logotypu

Logotyp – varianta černobílá inverzní

Inverzní černobílé provedení, tedy aplikace logotypu na tmavou podkladovou plochu, má grafický symbol i text 
v bílé barvě.

Grafický manuál logotypu společnosti RATATUI

8Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 5. 2012

Nadefinování firemních barev

Modrá Purpurová Zelená Žlutá

CMYK 100-65-0-0 0-100-0-0 50-0-100-0 0-25-100-0

RGB 0-86-164 230-0-125 149-193-30 253-195-0

HTML kód 0056a4 e6007d 95c11e fdc300

PANTONE solid coated PANTONE 2945 C PANTONE 226 C PANTONE 376 C PANTONE 116 C

PANTONE solid uncoated PANTONE 300 U PANTONE 806 U PANTONE 382 U PANTONE 109 U

fólie ORACAL 851 549 dove blue 402 cyclamen 601 lime green 216 traffic yellow

Firemní barevnost

Na základě firemních barev logotyp společnosti vytváří a posiluje jednotný vizuální styl a zviditelňuje svoji 
existenci.

Při práci s firemní barevností je třeba respektovat její přesný odstín. Firemní barvy jsou kodifikovány pomocí 
soutiskových barev CMYK, kterým odpovídají přímé barvy PANTONE a další barevné systémy, které jsou uvedeny 
v tabulce na této straně.

Grafický manuál logotypu společnosti RATATUI

6Divíšková iv, 776 160 499, iv@jinudy.cz
20. 5. 2012

Barevné varianty logotypu

Logotyp – varianta ve stupních šedé (greyscale) pozitivní

Textová část loga je 80 % černá. Šedé tóny grafického symbolu jsou odstupňovány jako 45 %, 35 % a 20 % černá. 

Černobílé a greyscale varianty logotypu, firemní barvy – Ratatui.
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Tak tohle bylo něco! Prestižní 
časopis pro náročného a hlavně 
bohatého čtenáře – diamanty, 
Valentino…

Ale co hlavně… svoboda. Jen 
pár bodů zadání ohledně layou-
tu, jinak nic. Grafika celého čísla 
pouze na mě a mých pocitech. 
Žádný tlak (tedy… až na termín 
dodání – včera) na nacpané 
a přeplněné stránky… Super 
práce!

2008

Sazba časopisu

Royal Report

1/ Oválné hodinky s mláďaty pantera z bílého zlata, osázené dia-
manty, safíry a rubíny. V očích mají vsazené smaragdy. Tento 
krásný šperk pochází od Cartier.

 Oval watch with panther sucklings out of white gold with
diamonds, sapphires and rubies. There are emeralds inserted
in their eyes. This beautiful jewel comes from Cartier.

2/ Oválné hodinky z bílého zlata s motivem Chiméry, posázené 
diamanty a safíry. Cartier.

 Oval watch out of white gold with a Chimera motif and
diamonds and sapphires. Cartier.

3/ Oválné hodinky z bílého zlata s hadím motivem.
Jsou osazeny diamanty a safíry. Hlavy hadů zdobí dva oválné 
diamanty, čtvercové v zadní části a tělo pokrývá 691 diamantů. 
V očích mají vsazené smaragdy. Cartier.

 Oval watch of white gold with a snake motif with diamonds 
and sapphires. Their heads are decorated with two oval dia-
monds, square ones at the back and the body is covered with 
691 diamonds. There are emeralds inserted in their eyes. Cartier.

1/

3/

2/

1/ Hodinky od Cartier z bílého zlata se smaragdovou záklopkou, 
posázené 615 čirými a žlutými diamanty.

 
 Cartier watch out of white gold with an emerald fl ap with 615 pure 

and yellow diamonds. 

2/ Oválné hodiky z bílého zlata posázené 141 diamanty dvou 
různých brusů, safíry a rubíny. Cartier.

 Oval watch out of white gold with 141 diamonds of two diff erent 
cut, sapphires and rubies. Cartier.

3/ Hodinky z bílého zlata, zdobené 69 diamanty a 72 rubíny s mat-
ným stříbrným ciferníkem. Cartier

 Watch out of white gold decorated with 69 diamonds and 72 rubies 
with a matt e silver face. Cartier diamond watch out of white gold 
from IceLink with six time zones.

1/

2/ 3/

1/ Oválné hodinky s mláďaty pantera z bílého zlata, osázené dia-
manty, safíry a rubíny. V očích mají vsazené smaragdy. Tento 
krásný šperk pochází od Cartier.

 Oval watch with panther sucklings out of white gold with
diamonds, sapphires and rubies. There are emeralds inserted
in their eyes. This beautiful jewel comes from Cartier.

2/ Oválné hodinky z bílého zlata s motivem Chiméry, posázené 
diamanty a safíry. Cartier.

 Oval watch out of white gold with a Chimera motif and
diamonds and sapphires. Cartier.

3/ Oválné hodinky z bílého zlata s hadím motivem.
Jsou osazeny diamanty a safíry. Hlavy hadů zdobí dva oválné 
diamanty, čtvercové v zadní části a tělo pokrývá 691 diamantů. 
V očích mají vsazené smaragdy. Cartier.

 Oval watch of white gold with a snake motif with diamonds 
and sapphires. Their heads are decorated with two oval dia-
monds, square ones at the back and the body is covered with 
691 diamonds. There are emeralds inserted in their eyes. Cartier.

1/

3/

2/

1/ Hodinky od Cartier z bílého zlata se smaragdovou záklopkou, 
posázené 615 čirými a žlutými diamanty.

 
 Cartier watch out of white gold with an emerald fl ap with 615 pure 

and yellow diamonds. 

2/ Oválné hodiky z bílého zlata posázené 141 diamanty dvou 
různých brusů, safíry a rubíny. Cartier.

 Oval watch out of white gold with 141 diamonds of two diff erent 
cut, sapphires and rubies. Cartier.

3/ Hodinky z bílého zlata, zdobené 69 diamanty a 72 rubíny s mat-
ným stříbrným ciferníkem. Cartier

 Watch out of white gold decorated with 69 diamonds and 72 rubies 
with a matt e silver face. Cartier diamond watch out of white gold 
from IceLink with six time zones.

1/

2/ 3/
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Víte kolik je hodin?

Možná se na své 
hodinky nedíváte 
dost často. 
Přinášíme Vám 
inspiraci v podobě 
exkluzivních 
náramkových 
hodinek.

Do you know what 
the time is?

Perhaps you don’t 
look at your watch 
too oft en. We bring 
you an inspiration 
in an exclusive 
wristwatch.

času
Třpyt
   

Inspirace

Kolekce hodinek
společnosti De Grisogono

s názvem „Lipstick“ z bílého zlata.

The De Grisogono jewellery
has made unconventional series 

of watches called „Lipstick“ out of 
white gold.

Glitter of time

Klenotnická společnost 
De Grisogono vytvořila 
tuto netradiční kolekci 
hodinek s názvem ,,Lip-
stick,, z bílého zlata, za-
jímavé modely rozzáří 
diamanty v různých 
barvách. 

The De Grisogono 
jewellery has made 
unconventional se-
ries of watches called 
„Lipstick“ out of white 
gold. Interesting models 
will be lighted up by 
diamonds of various 
colours. 

Glitter
of timeVíte kolik je hodin?

Možná se na své 
hodinky nedíváte 
dost často. 
Přinášíme Vám 
inspiraci v podobě 
exkluzivních 
náramkových 
hodinek.

Do you know what 
the time is?

Perhaps you don’t 
look at your watch 
too oft en. We bring 
you an inspiration 
in an exclusive 
wristwatch.

času
Třpyt
   

Inspirace

Kolekce hodinek
společnosti De Grisogono

s názvem „Lipstick“ z bílého zlata.

The De Grisogono jewellery
has made unconventional series 

of watches called „Lipstick“ out of 
white gold.

Glitter of time

Klenotnická společnost 
De Grisogono vytvořila 
tuto netradiční kolekci 
hodinek s názvem ,,Lip-
stick,, z bílého zlata, za-
jímavé modely rozzáří 
diamanty v různých 
barvách. 

The De Grisogono 
jewellery has made 
unconventional se-
ries of watches called 
„Lipstick“ out of white 
gold. Interesting models 
will be lighted up by 
diamonds of various 
colours. 

Glitter
of time
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MÓDA / FASHION

Golfová elegance

Míček z 18 karátového bílého zlata, zdobený 11 karáty čistě bí-
lých nebo lehce zabarvených diamantů je vzácným kouskem 
mistrovské klenotnické práce. Harmonie tvaru a krásy. Může 
si milovník golfu přát víc? Limitovaná edice míčků je v ceně 
600.000 korun.
www.charleshollandercollection.com

Golfová elegance

The 18-carat white gold ball decorated with 11 carats of 
clean white or slightly tinted diamonds is a rare piece 

of master jeweller work. Harmony of shape and 
beauty. Can a golf lover ask for more? Limited ball 

edition for 600,000 crowns.
www.charleshollandercollection.com

Nejdražší diamant v historii

Na první pohled magický kámen, mistrovsky opracovaný. Byl vybrán 
klasický brus bez modifikací a kapkový tvar. Kámen má dokonalou 
čistotu bez sebemenší vady, barvu D a 100,1 karátu. Byl vydražen 
v prestižní londýnské galerii Sothebys za fantastických 265 miliard 
korun. Kupec nebyl nikdy zveřejněn.
www.sothebys.co.uk

The Most Expensive Diamond in History

A magic stone at first sight, masterly machined. Classic cut without 
modifications and a drop shape have been chosen. The stone has per-
fect cleanness without any fault, D colour and 100.1 carats. It has been 
auctioned off in the prestigious London Sothebys gallery for fantastic 
265 billions of crowns. The buyer has never been published.
www.sothebys.co.uk
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iPod co musíte mít

iPod Shuffle s jedinečnou, laserem vypálenou kresbou a 5 
diamanty v nejvyšší kvalitě a čistotě, každý o 0,1 karátu. Přístroj 
byl vyhlášen „Must Have of the Year“ neboli věc, co musíte mít 
v tomhle roce. Cena je pouhých 11.500 korun.
www.johnharrington.co.uk

iPod You Must Have

iPod Shuffle with a unique laser-burnt drawing and 5 diamonds 
in top quality and cleanness, each with 0.1 carat. The device has 
been declared as „Must Have of the Year“, i.e. a thing you must 
have in this year. The price is only 11,500 crowns.
www.johnharrington.co.uk

ZAJÍMAVOSTI / ATTRACTIONS

Oheň ve zlatě 

Z 18 karátového bílého zlata je vyroben tento skvost za 430.000 
korun. Je posázený 33,4 karáty černých diamantů. Zapalovač 
je pouze v limitované edici několika set kusů.
www.charleshollandercollection.com

Fire in gold 

This gem for 430,000 crowns is made out of 18-carat white 
gold. There are 33.4 carats of black diamonds. The lighter is 
only in a limited edition of several hundreds of pieces.
www.charleshollandercollection.com

79
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2/

1/ Diamantové hodinky z bílého zlata od společnosti 
IceLink s šesti časovými pásmy.

 Whitegold IceLink watch with six time zones. Covered 
with diamonds.

2/ Široké hodinky posázené diamanty, zdobené rostliným 
safírovým motivem. Ciferník je zdoben perletí. Breguet.

 Wide watch with diamonds, decorated with a fl ower 
sapphire motif. The face is decorated with a mother-of-
pearl. Breguet

3/ Voděodolné hodinky Asioma D z bílého zlata, osázené 
diamanty od společnosti BVLGARI presentují jemnost 
a půvab ženy v kombinací s čistotou a exkluzivitou dia-
mantu.

 Water-proof Asioma D watch out of white gold with 
BVLGARI diamonds represent fi neness and charm of 
a woman combined with diamond cleanness and exclu-
sivity.

4/ Jemné bílé hodinky od de GRISOGONO působí velmi 
kompaktně díky sladění světlého koženého řemínku 
se 405 bílými diamanty.

 Fine white GRISOGONO watch give a very compact 
impression due to tuning of a light leather strap and 
405 white diamonds.

2/

1/

3/

4/

1/ Voděodolné hodinky z růžového zlata s černým 
ciferníkem, který jemně lemují diamanty ve dvou
pruzích. Model Assioma D BVLGARi.

 Water-proof watch out of pink gold with a black face 
fi nely lined with diamonds in two rows. Assioma
D BVLGARi model.

2/ Zlaté hodinky Omega, pokryté diamanty s motivem 
slunce na číselníku. pocházejí z kolekce „Christmas“.

 Gold Omega watch covered with diamonds with a sun 
motif on the face is part of the „Christmas“ series.

3/ Dámské, voděodolné hodinky z růžového zlata s ovál-
ným motivem, béžovým ciferníkem který je osazený 
stříbrnými a hnědými diamanty. Tento jemný kousek 
vytvořila společnost de GRISOGONO jako hold ženské 
kráse a jejím ladným křivkám.

 Female, water-proof watch out of pink gold with an 
oval motif, beige face with silver and brown diamonds. 
This fi ne piece has been made by de GRISOGONO as 
an homage to the female beauty and its harmonious 
curves.

4/ Tyto zajímavé hodinky ve tvaru přívěšku jsou úžasným 
spojením praktických hodinek a rozmarného šperku. 
Celý střed číselníku je osázen diamanty, po stranách 
zdoben safíry a to celé je zasazeno do zůžového zlata. 
Vytvořila je klenotnická společnost de GRISOGONO. 

 This interesting pendant-shaped watch is an amazing 
combination of practical watch and erratic jewel. The 
entire face centre is covered with diamonds, decorated 
with sapphires on sides and all this is inserted in pink 
gold. It has been made by de GRISOGONO jewellery. 
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Co se Vám vybaví pod pojmem milion dolarů?

Luxusní vůz? Celkem slušný dům? Soukromý koncert pop-
ové hvězdy? Málokdo asi pomyslí na „obyčejný“ mikrofon. 
Tento klenot je z bílého zlata zdobeného 650 karáty diamantů 
prvotřídní kvality. Mikrofon byl vyroben pro vystoupení Toni 
Braxton ve Flamingu v Las Vegas, ale prošel již rukama Snoop 
Dogga, Sean Paula nebo Carlose Santany.
www.giantto.com

What do you see under million of dollars?

A luxury car? A rather nice house? A private concert of a pop star? 
Hardly anybody would think of an „ordinary“ microphone. This 
gem is out of white gold decorated with 650 carats of first-class 
diamonds. The microphone has been made for the Toni Braxton 
appearance in Flamingo in Las Vegas but has also been used by 
Snoop Dogg, Sean Paul or Carlos Santana.
www.giantto.com

Krásné a funkční

Nejen krásné jsou diamantové šperky. Někdy se jedná o praktickou 
věc jako třeba špičkovou optickou počítačovou myš s citlivostí 800 dpi. 
Myš má povrch z bílého zlata s příměsí platiny a zdobí ji 58 2 mm 
briliantů a jeden 4 mm, vsazených do tvaru lilie. Tento skvost pořídíte 
za necelých 500.000 korun.
www.pat-says-now.com

Beautiful and Functional

Not just beautiful are the diamond jewels. Sometimes they are a practi-
cal thing such as top optical computer mouse with 800 dpi sensitivity. 
The mouse surface is out of white gold with platinum admixture and 
decorated with 58 2 mm brilliants and 1 4 mm brilliant inserted in a lily 
shape. You can purchase this gem for less than 500,000 crowns.
www.pat-says-now.com

Připadá Vám Váš Rolls fádní?

Nechte si jej dozdobit diamanty. Můžete mít diamantový celý in-
teriér, ale i vnější detaily jako například znak a legendární sošku 
Spirit of Ecstasy, kterou ozdobilo 4.500 diamantů o váze 125 
karátů. Znak Vás vyjde na 195.000 a soška 1,5 milionu korun.
www.giantto.com

Does your Rolls seem monotonous?

Have it decorated with diamonds. The entire interior can be out 
of diamonds, the same as external details such as the sign and 
legendary statue Spirit of Ecstasy decorated with 4,500 
diamonds with weight of 125 carats. The sign 
can be purchased for 195,000 and statue for 1.5 
millions of crowns.
www.giantto.com

Kapesní nožík

Malý nůž se hodí vždy a všude. Tím více, jedná-li se o klasický multi-
nástrojový nůž Victorinox, jak jej známe i z dětství. Aby i nožík byl 
stylový, dostal 430 diamantů a platinový povrch. Pořídit jej můžete za 
1,1 milionu korun.
www.bonfort.ch

Pen-knife

A small knife is useful at all times and everywhere. All the more, if it 
is a classic multi-tool Victorinox knife as we know it from our child-
hood time. It has been decorated with 430 diamonds and has a plati-
num surface to be stylish. The purchase price is less than 1.1 millions 
of crowns.
www.bonfort.ch

Třpytivá kavárna

Špičkový přístroj na přípravu kávy Nespresso, dostal nový vzhled 
z 3.100 krystalů Swarovski. Nabízí vše na co jste zvyklí a káva 
z výkonného kávovaru bude stejně lahodná jako vzhled přístroje. 
Limitovaná edice v nabídce za 66.000 korun.
www.goldstriker.co.uk

Glittering Cafe

The top machine for Nespresso coffee preparation has got a new 
design out of 3,100 Swarovski crystals. It offers everything you are 
accustomed to and the coffee from the efficient coffee maker will be 
as delicious as the machine design itself. Limited edition offered for 
66,000 crowns.
www.goldstriker.co.uk
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Passion
red

Vášnivá červená
Passion red

Po chladné zimě toužíme po veselém jaru a létu. Řešení je prosté. Je třeba rozzářit šatník 

pestrou paletou barev. Designéři měli naštěstí při navrhování stejné pocity. Z celé jejich 

záplavy barev nás uchvátila červená.

Objevila se na přehlídkách značek Christian 
Dior, Louis Vuitt on, Donna Karan, Céline. Sytě 
rudá je k vidění na doplňcích značek Louis Vuit-

ton, Dior, Versace, Salvatorre Ferragamo. A jak 
červenou barvu nosit a s čím ji kombinovat, aby 
působila ještě více sexy? Dolaďte ji zvířecími 
motivy, například hedvábnou halenkou s leop-
ardím vzorem, brýlemi se zebrovitými proužky 
apod. Zajímavé jsou kombinace červené barvy 
u doplňků. K sytě rudé výborně ladí stříbrné 
a zlaté tóny. Hodinky z bílého zlata doplněné 
červenou vypadají nádherně, viz. hodinky Louis 
Vuitt on a Dior. Stejně tak prsteny,  náušnice 
nebo boty na jehlovém podpatku.

Out of their entire overfl ow of colours, we have 
been captivated by red. It has been present at 
Christian Dior, Louis Vuitt on, Donna Karan, 
Céline shows. The rich red can be seen on ac-
cessories of Louis Vuitt on, Dior, Versace, Salva-
torre Ferragamo. And which red to wear and 
with which to combine it to take an even more 
sexy eff ect? Tune it up with animal motifs, e.g. 
a silk blouse with a leopard motif, glasses with 
zebra strips, etc. Combination of red at acces-
sories is very interesting. Silver and golden tons 
are in fi ne tune with the rich dark red. Watch 
out of white gold supplemented with red looks 
greatly; see the Louis Vuitt on and Dior watches. 
The same is true for rings, earrings or shoes on 
a slim heel.

Lady Dior, Dior

Dior Gipsy, Dior

Dior Heart Box, Dior

Tambour, Louis VuittonDior Christal, Dior

After a cool winter we pine for a joyful spring and summer. The solution 

is simple. Your wardrobe needs to be lighted up by a rich colour table. 

Designers, fortunately, have had the same feelings when designing.
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Africa
memories

Vzpomínky na Afriku
zvířecí vzoryAfrica memories

Africké vzory a zvířecí potisky, to je další 
z trendů na letošní jaro a léto. Objevily se 
i v kolekci Johna Galliana, který pevně drží 
otěže módního domu Christian Dior. Na jeho 
modelech můžete obdivovat zebrovité proužky 
či leopardí vzhled. Africký styl se na mód-
ních molech objevuje pravidelně každé léto. 
Ani letos nechybějí potisky pantera, leoparda 
a zebry. Inspirujte se modely nekorunovaného 
krále francouzské módy Johna Galliana: nic 
nezkazíte pláštěm se zvířecím potiskem, který 
můžete obléknout k malým černým šatům, 
ale i ke kalhotovému kostýmu s proužkem. 
Odvážnější z vás si mohou pořídt sexy šaty 
s leopardím potiskem a hlubokým dekoltem. 
Pokud vám odvaha chybí, řešením může být tu-
nika nebo hedvábná košilka, kterou obléknete 
nikoliv samotnou, jako Gallianovy modelky, ale 
třeba do kalhotového kostýmu. Ani doplňky 
nezůstávají pozadu. Zebrovité proužky a leop-
ardí vzhled se na nich pochopitelně také ob-
jevuje. Jsou-li pro vás doplňky s výraznými 
vzory příliš odvážné, zkuste kabely, psaníčka, 
pásky, šátky či brýle s motivy hadí kůže.

African patt erns and animal printings, these are 
another trend for this spring and summer. They 
have appeared in the selection of John Galliano 
who holds the reins of the Christian Dior fash-
ion house. You can admire the zebra-like strips 
or leopard design on his models. The African 
style has been present on fashion catwalks 
regularly every summer. Panther, leopard and 
zebra printings aren’t missing even this year. 
Be inspired by the models of the uncrowned 
king of French fashion John Galliano: you will 
spoil nothing with a jacket with an animal motif 
that you can wear with a small black dress or 
a trouser suit with a strip. The more courageous 
ones can purchase a sexy dress with a leopard 
printing and deep neck. If you lack courage, the 
solution can include a tunic or a silk small shirt 
that you will wear not alone, as the Galliano’s 
fashion models, but with a trouser suit. Acces-
sories don’t leg behind either. The zebra-like 
strips and leopard design are naturally pres-
ent. If the accessories with distinct patt erns are 
too much for you, try bags, love lett ers, strips, 
scarves or glasses with snake skin motives.

Coccinelle

Dior Jazz Club, Dior

DiorDior Jazz Club, Dior

Soft Babe, Dior

Dior

Lady Dior, Dior 

Dior

Mitza, Dior

Dior Essence 1, Dior

Carrera y Carrera
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Hlavním trendem pro jaro a léto 2008 jsou 
květinové vzory všech druhů a barev. Květinové 
potisky si vás nezískaly? Pak vás osloví zvířecí 
motivy na šatech, tunikách a košilkách, dlouhé 
sukně z jemných splývavých materiálů, šaty 
s hlubokým dekoltem a volnými zády. Nebo vás, 
tak jako Marlene Dietrich, nadchl pánský styl 
oblékání? Pro odvážnější jsou tu indické vzory, 
hvězdy, puntíky, pruhy a šaty připomínající 
oživlé obrazy. 

Pestrá paleta barev
Snad nikdy nebyla paleta barev tak pestrá, jako 
letos. Měkkost bledých tónů na přehlídkách 
pro jaro a léto rozrážela ostrá červená, černá 

Painter’s
palette

Malířská paleta
plná barevPainter’s palette

Toužíte-li po pestrém létě, dočkáte se. Letní móda bude veselá. Ulice zaplaví spousta barev, 

nebude chybět ani tradiční bílá. Těšit se můžete i na svůdné šaty s africkými vzory a na 

luxusní doplňky ve zlatém i stříbrném provedení. Móda pro letní měsíce je ženská, rafi novaná 

a sexy! 

If you are pining for bright summer, you will experience it. The 

summer fashion is going to be joyful. The streets are going to be 

fl ooded with lots of colours, the traditional white colour is not going 

to miss. You can also look forward to luscious clothes with African 

patterns and luxurious accessories in both gold and silver design. 

Fashion for summer months is womanly, sophisticated and sexy! 

The main trend for the spring and summer 
2008 includes fl ower patt erns of all types and 
colours. Have the fl ower printings not got you 
over? Then you will be captivated by the animal 

Belle d‘été, Dior

Diorissime S, Dior

Dior Indinight, Dior

Lady Dior, Dior

Dior Gipsy, Dior

Coccinelle

nebo čokoládová. Nechyběly ani tyrkysová, 
citronově žlutá, sytě oranžová, fuchsiová, ostře 
zelená. Léto je pestré a veselé, ovšem pozor na 
kombinace barev. Méně je více, a tak se dají 
kombinovat maximálně dvě barvy najednou. 
Návrhář John Galliano se zhlédl v červené 
a čokoládově hnědé, jeho kolega Marc Jacobs 
promítl v modelech značky Louis Vuitt on 
svou oblibu v oranžové, modré a žluté. Zau-
jaly jeho modrožluté variace, potlesk sklidily 
i růžovooranžové modely designéra Rafa Si-
monse pro značku Jil Sander. Karl Lagerfeld 
pro Chanel ladil modrou barvu s červenou. 
O temně modré barvě jistě ještě uslyšíme, je 
velmi elegantní a působí honosně jako černá.

motifs on clothes, tunics and shimmies, long 
skirts out of fi ne fl yaway materials, clothes with 
a deep low neck and free back. Or have you 
been inspired, similarly as Marlene Dietrich, by 
the men’s style of dressing? For the more cou-
rageous ones, there are Indian patt erns, stars, 
dots, strips and clothes in form of livened up 
pictures. 

Rich Colour Table
Perhaps never before has the colour table been 
so rich as this year. The soft ness of the pale tons 
at fashion shows for spring and summer has 
been interrupted by sharp red, black or choco-
late colour. Turquoise, lemon yellow, rich or-
ange, solferino, sharp green have not been miss-
ing either. Summer is very-coloured and joyful 
but keep a watch of the colour combination. The 
less is more, so a maximum of two colours can 
be combined at the same time. Designer John 
Galliano has fallen in love in red and chocolate 

brown, his colleague Marc Jacobs has demon-
strated his love of orange, blue and yellow 

in his Louis Vuitt on models. His blue-yel-
low variations have been a success; also 

the pink-orange models of designer Raf 
Simons for Jil Sander have been 

applauded. Karl Lagerfeld 
has combined blue and red for 
Chanel. We are surely going to 
hear of the dark blue, it is very 
elegant and takes a pretentious 
eff ect as black.

„Sergio Rossi”
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květinové vzory všech druhů a barev. Květinové 
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but keep a watch of the colour combination. The 
less is more, so a maximum of two colours can 
be combined at the same time. Designer John 
Galliano has fallen in love in red and chocolate 

brown, his colleague Marc Jacobs has demon-
strated his love of orange, blue and yellow 

in his Louis Vuitt on models. His blue-yel-
low variations have been a success; also 

the pink-orange models of designer Raf 
Simons for Jil Sander have been 

applauded. Karl Lagerfeld 
has combined blue and red for 
Chanel. We are surely going to 
hear of the dark blue, it is very 
elegant and takes a pretentious 
eff ect as black.
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Franck Sorbier
Nevšední svatební šaty od francouzského návrháře Franca 
Sorbiera zvolí dívka, která má ráda něco netradičního. Sorbier 
používá nevšední materiály, vytváří zajímavé tvary šatů, pohrává 
si například i s kombinacemi klobouků a jejich styly. 

Franck Sorbier
An uncommon wedding dress from the French designer Franco 
Sorbier will be preferred by a girl who likes something special. 
Sorbier uses distinct materials, creates interesting dress shapes; 
he fl irts with various combinations of hats and their styles.

Abed Mahfous

Breeze of future
Diamonds are requested everywhere and wedding dresses 

are among fi rst things diamonds defi nitely belong to.

Trends in wedding dresses have seemingly not been changing 
much in the past several decades. The white colour is usually 
a basis – even though champagne, pink, pale blue or greenish 
colours have been quite usual in recent years. No-one will prob-
ably be surprised by extremes such as black dress with a hood but 
why could young rebels not indulge in their social defi ance?
In any case, white is and will always be trendy for fashion design-
ers and the dress decoration and accessories relate to this colour. 
Pearls are naturally a classic motif but what can be more beautiful 
than a happy bride glitt ering in diamonds? A decent, elegant and 
smooth dress just needs to be decorated with a small belt, brooch 
or several stones inserted in the low neck. A rich dress will need 
rather more carats.
It is oft en the dress according to which wedding rings are chosen. 
There are various trends today, many people have preferred plati-
num or white gold to the classic yellow colour. Stones are inserted 
in rows, circles or mutually linked ornaments. The jeweller oft en 
places the stones to the inner side of the ring and its owner enjoys 
he/she is the ONLY ONE to know the secret of his/her ring… De-
cent decoration will also never grow out of fashion – just a few 

brilliants elegantly inserted in the massive metal…
The lustre and glitt er of these magical stones are integral part of each wedding 
and that day should really be enjoyed by the newlyweds. When right jewels are 
selected, they may provide an unforgett able moment for the rest of the life.

Jemnější prsten od Cartier z platiny osázený diamanty s centrálním kamenem o váze 
1.50 až 1.69 karátu. 

Romantic ring with a main big diamond of 1.69 to 2 carats supplemented with fi nely 
covered diamonds. Everything covered in platinum. Cartier.

Romantický prsten s hlavním velkým diamantem o váze 1.69 až 2 karáty, doplňují 
jemně osazené diamanty. To vše zasazené v platině. Cartier

Finer Cartier ring with diamonds with a central stone of 1.50 to 1.69 carats. 

PIAGET navrhl tyto prsteny jako symbiózu muže a ženy. Pr-
ezentují jednoduchost a eleganci. Bílé zlato, diamanty.

PIAGET has designed these rings as a symbiosis of a man and woman. 
They represent simplicity and elegance. White gold, diamonds.

Tento moderní dvoubarevný prsten od 
společnosti Breguet je velm nadčasový a díky 
diamantům zároveň klasický.

This modern two-colour ring from Breg-
uet is quite supertemporal and classical due 
to its diamonds.
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Tento moderní dvoubarevný prsten od 
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Abed Mahfous
Mahfous je známý svými rozličnými modely. Můžete mít šaty 
jemné a romantické z ručně barveného hedvábí s něžnou krajkou, 
ale také drsnější model s velkou stříbrnou výšivkou a čistými lini-
emi. Poslední kolekce byla inspirována Římem a tam ji i nafotil.

Abed Mahfous
Mahfous is known for his diverse models. 
Your dress can be both fi ne ad roman-
tic out of manually coloured silk with 
a smooth lace or a rougher model 
with big silver embroidery and 
clean lines. The latest 
series have been 
inspired by 
Rome where 
photos
have
been
taken.

Celý tento set prstenů od OMEGA je vytvořen z různobarevného 
zlata. Prsteny můžete volně kombinovat mezi sebou a diamanty ještě 
podtrhnou jejich jemnost. Pocházejí z kolekce Voda.

The entire series of OMEGA rings are made of multi-coloured gold. 
You may freely combine the rings between each other and the diamonds 
will furthermore stress their fi neness. They are part of the Water series.

Vlny byly inspirací pro tento prsten. 
Kombinace tří barev zlata dala prstenu le-
hkost, jemnost a nadčasovost. OMEGA

Waves have been an inspiration for this 
ring. Combination of three gold colours has 
given the ring lightness, fi neness and a jump 
ahead of present. OMEGA

Kombinace bílého a žlutého zlata, doplněná diamanty 
v oblíbeném prstenu značky OMEGA

Combination of white and yellow gold with diamonds in a fa-
vourite OMEGA ring.
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Combination of white and yellow gold with diamonds in a fa-
vourite OMEGA ring.

100

MÓDA / FASHION

101

MÓDA / FASHION

Diamanty jsou žádané všude a svatební šaty jsou na prvních několika místech, kam 

diamanty rozhodně patří.

Trendy ve svatebních šatech se za posledních několik desetiletí vizuálně příliš nemění. 
Základem je většinou bílá barva – i když v posledních letech je obvyklá i barva cham-
pagne, růžová, bledě modrá nebo zelenkavá. Nikoho asi nepřekvapí extrémy v podobě 
například černých šatů s kapucou, ale proč by mladé rebelky nemohly popustit uzdu 
svému společenskému vzdoru.
Každopádně bílá barva je a bude neustále trendová u módních návrhářů a k této barvě se 
vztahuje i zdobení šatů a doplňky. Klasický motiv jsou samozřejmě perly, ale co může být 
krásnější než šťastná nevěsta zářící v odlescích diamantů? Šaty decentní, elegantní a hladké, 
stačí dozdobit malým páskem, broží nebo několika kameny, vsazenými do dekoltu. Šaty 
bohaté spotřebují karátů poněkud víc.
Právě podle šatů se často volí snubní prsteny. Trendy jsou dnes různé, mnoho lidí dává 
v posledních letech přednost platině nebo bílému zlatu před klasickým žlutým. Kameny 
jsou zasazovány v řadách, kruzích nebo vzájemně provázaných ornamentech. Nezřídka 
klenotník umísťuje kameny do vnitřní strany prstenu a jeho majitel si užívá že pouze 
ON zná tajemství svého prstenu… 
Rovněž nikdy nevyjde z módy 
decentní zdobení – jen několik 
briliantů, elegantně vsazených do 
masivního kovu…
Lesk a třpyt těchto magických 
kamenů ke svatbám patří a tento 
den by si novomanželé měli 
opravdu užít. Při dobré volbě těch 
správných šperků to může zname-
nat nezapomenutelný okamžik po 
celý dlouhý život.

  ánek
  budoucnosti Ella Zahlan

Svatební šaty od Elly Zahlan si budou přát spíš romantičtější 
dívky. Jsou vždy bohatě vyšívané perlami, korálky a samozřejmě 
drahými kameny. Můžete mít jak korzet s bohatou sukní, tak 
laškovně průsvitné šaty s pery ve vlasech…

Ella Zahlan
The wedding dress from Ella Zahlan will rather be requested by 
more romantic girls. It is richly embroidered with pearls, beads 
and, naturally, gemstones. You can have both a corset with a rich 
skirt and a tricksy transparent dress with feathers in your hair…

Jemnost a eleganci. To vše zdůrazňuje 
tento prsten od klenotnické fi rmy 
Piaget z bílého zlata. Dva úzké proužky 
s diamanty uprostřed, značí spojitost 
a nerozlučnost páru.

Fineness and elegance. That’s what 
this Piaget ring out of white gold repre-
sents. Two narrow strips with diamonds 
in the centre suggest couple’s connec-
tion and inseparability.

Extravagantnější 
prsteny od Cartier, 
z bílého zlata, krásně 
kombinují propletení jedno-
duchých křivek. Celý prsten pak působí úžasně. 
Diamanty ho ještě podtrhnou svým leskem. 
1 – bílé zlato, 77 diamantů, 1,5 karátu
2 – bílé zlato, 96 diamantů, 1,78 karátu
3 – bílé zlato, 105 diamantů, 2,65 karátu

More extravagant Cartier rings out of white gold nicely combine en-
lacement of simple curves. The ring gives an amazing impression sup-
ported with lustrous diamonds. 
1 – white gold, 77 diamonds, 1.5 carats
2 – white gold, 96 diamonds, 1.78 carats
3 – white gold, 105 diamonds, 2.65 carats
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Mecenáš umění a milovník požitků

Valentino vždy věděl jak si užívat život a za 
co své miliony utrácet. Měl vždy rád luxus. Je 
mecenášem umění a vlastní soukromou sbírku 
moderního malířství od Picassa, Warhola až 
po současné umělce. Koncem osmdesátých 
let otevřel poblíž svého římského ateliéru kul-
turní centrum Academia Valentino. Pořádá tu 
výstavy a umělecké akce, z nichž výdělek jde 
jeho nadaci L.I.F.E. založené v roce 1990 na 
podporu dětí nemocných na AIDS. Kmotrou 
tohoto projektu se stala herečka a jeho blízká 
přítelkyně Elizabeth Taylor.
Valentino je také vlastníkem mnoha luxus-
ních sídel. Patří mu například zámek Widev-
ille poblíž Paříže, vila na Via Appia Antika 
a Palazzo Mignanelli v Římě, byt s výhledem na 
Central Park v New Yorku, dům v londýnském 
Holland Parku a také luxusní jachta.
Velkou vášní slavného návrháře jsou jeho psí 
mazlíčci. 

Esence okázalé elegance

Valentino se proslavil jako tvůrce exkluz-
ivní nákladné elegance, která se také stala 
doménou v jeho návrhářské tvorbě po celý 
život. „Navrhuji pro romantické lidi. Nemyslím 
si, že by se některý muž na světe chtěl setkávat se 
ženou oblečenou jako chlapec,“ prohlásil Valen-
tino, tvůrce nejkrásnějších šatů v nekonečném 
množství podob a kombinací.
Jeho kreacím vévodí romantická ženskost. 
Pro své obdivovatelky je jejich módní guru 
synonymem skvostných večerních toalet 
čistě střižených ve štíhlých ženských liniích 
s důrazem na detail. Výraznými ozdobami jsou 
volány, výšivky v romantickém dekoru a ap-
likace něžných krajek či ručně malované vzory. 
Valentino obratně využívá rafi novanost. Jeho 
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uvážlivě zkrášlují třpytivé krystaly, korálky, 
bordury či plastické romantické aplikace tón 
v tónu nebo v barevném kontrastu. Používá 

také asymetrického řešení. „Šatům stačí jediný 
zajímavý detail a měly by být šikmo střižené. Šikmý 
střih dává vyniknout ženským tvarům, a žena tak 
může být velmi sexy, aniž by se odhalovala nebo 
nosila příliš přiléhavé oblečení.“
Na jeho kreacích je vysoký podíl ruční práce 
a proto se jeho modelové kolekce svým pre-
cizním krejčovským vypracováním řadí do kat-
egorie haute couture. Ano, Valentino je módním 
designérem těch nejvyšších kvalit. 
Miluje přírodní materiály, hedvábí s vysokým 
leskem, lehounký mušelín, organzu a splývavé 
materiály, které nechávají vyniknout ženskou 
siluetu.
Mezi jeho oblíbené barvy patří bílá, odstín 
chapagne. Je milovníkem zářivé oranžovo-
červené, do které se zamiloval při jednom dovo-
lenkovém pobytu v Barceloně. Ohnivá červená 
mu učarovala a zůstal jí věrný po celých 45 let 
své úspěšné kariéry módního návrháře. Ro-

mantické šaty v odstínu sicilských pomerančů 
jsou součástí téměř každé jeho kolekce. 
Ve svém tvůrčím období navrhoval Valentino 
linie dámské prêt-à-porter a exkluzivní řadu 
haute couture. Součástí každého modelu jsou 
módní doplňky, které elegantní dámě od Valen-
tina nesmí chybět. Rukavičky, kabelka s logem 
„V“ a romantické střevíčky na podpatku.

Sponsor of arts and lover of pleasures

Valentino has always known how to enjoy life 
and for what to spend his millions. He would 
always love the luxury. He is a sponsor of arts 
and owner of a private collection of modern 
paintings from Picasso and Warhol up to the 
contemporary artists. By the end of 80’s, he 
opened the Academia Valentino culture centre 
near his atelier in Rome. He has been organiz-
ing exhibits and art events there, return from 
which goes to L.I.F.E., his foundation support-

ing children with AIDS established in 1990. 
Elizabeth Taylor, the female artist and his close 
friend became a patron of this project. Valentino 
has always been an owner of many luxurious 
seats. For example, he has the Wideville Castle 
close to Paris, a villa on Via Appia Antika and 
Palazzo Mignanelli in Rome, an apartment with 
a view of Central Park in New York, a house in 
London’s Holland Park as well as a luxurious 
yacht in his possession. A great passion of this 
famous designer involves his dog pets. 

Essence of pompous elegance

Valentino became famous as a creator of exclu-
sive and expensive elegance, which also became 
his domain in his designer production all over 
his life. “I make design for romantic people. I do not 
think that there is any man in the world willing to 
meet a woman dressed as boy,“ stated Valentino, 
a creator of the most beautiful clothing in never 

ending numbers of forms and combinations. 
A romantic femaleness dominates over his cre-
ations. For his admirers, this fashion guru is 
a synonym of magnifi cent evening robes of the 
purest design, in slight female lines and empha-
sis on details. The distinct decorations include 
frills, embroidery in romantic decors, applica-
tion of soft  laces, and hand painted patt erns. 
Valentino likes to use refi neness very skilfully. 
His dresses, light jackets and elegant aft ernoon 
costumes are choicely enhanced by glitt ering 
crystals, corals, bordures or plastic romantic ap-
plications tone in tone or in colour contrast. He 
also employs asymmetric solutions. “It just takes 
one att ractive detail for the dress. They also should be 
cut on the bias. The skewed design underlines female 
shapes; thus, the women can look very sexy without 
being unveiled or wearing too closefi tt ing clothing.“ 
His creations involve a high rate of handwork 
and that is why his model collections fall under 
the haute couture class for their precision tailor 
elaboration. Yes, Valentino is a fashion designer 
of the highest quality. He loves natural materi-
als such as high gloss silk, super light muslin, 
organza and fl yaway materials that let the fe-
male silhouett e dominate. His favourite colours 
include white and champagne. He likes bright 
orange-red, with which he fell in love during 
one of his holiday stays in Barcelona. The fl am-
ing red enchanted him and he remained true to 
it throughout 45 years of his successful fashion 
designer’s career. The romantic Sicilian orange 
dresses are contained in almost each of his 
collections. During his creative era, Valentino 
designed women’s prêt-à-porter lines and the 
exclusive haute couture line. Each of the mod-
els contained fashion accessories, which any 
elegant lady with the Valentino’s design cannot 
lack. Gloves, a handbag with the “V“ logo and 
romantic high heels.
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Mánie vůní

Slavný návrhář nezůstal jen u šatů, stal se také 
úspěšným tvůrcem vůní. Svůj první parfém uv-
edl Valentino v roce 1978. Prezentaci tehdy do-
provázela výpravná show v pařížském divadle 
na Champs-Elisées, v jejímž rámci vystoupil 
i Michail Barišnikov v Čajkovského Pikové 
dámě.
Po vůni Very Valentino pro ženy a pro muže 
vytvořil Valentino „V“, jednu z nejstylovějších 
vůní současnosti. Jiskřivý koktejl dřevitých, 
květinových a orientálních tónů souzní s Val-
entinovým nadčasovým romanticky hravým 
pojetím módy. Svým omamným tónem svádí 
ženu ke snění a zároveň nechává svést všechny 
kolem. Snoubí v sobě vášeň, hravost a rozkoš.

Svět mu ležel u nohou

Mnohokrát tleskal svět Valentinovi vestoje. 
Jeho luxusní romantické modely zdobí šatníky 
mnoha slavných žen, které se staly i jeho věrnými 

přítelkyněmi na celý život. Svým uměním, jak 
ženu udělat krásnou a půvabnou v každém 
okamžiku života, uchvátil božský Valentino 
ženy na celém světě. Oslnil i nejváženější dámy 
z evropské aristokratické společnosti i americké 
celebrity. 
Na počátku sedmdesátých let se stala obdivo-
vatelkou a exkluzivní klientkou mladého talen-
tovaného italského návrháře americká herečka 
Elizabeth Taylor. Při toulkách Římem, kde ten-
krát točila, ji zaujaly modely za výlohou salonu 
se značkou „V“. Vybrala si u Valentina sedm 
modelů a také šaty na slavnostní premiéru 
nového fi lmu. To byl zlomový moment v kariéře 
mladého designéra, který předznamenal jeho 
věhlasný úspěch.
Avšak jedním z nejkrásnějších klenotů Valen-
tina jsou něžné krajkové bílé mini ztělesňující 
nevinnost, ve kterých řekla v roce 1968 Jacque-
line Kennedy své ano řeckému miliardáři Aris-

totelovi Onassisovi. Vdova po americkém prez-
identovi JFK se s Valentinovou módou setkala 
už v roce 1964. Bylo to rok poté, co zemřel její 
první manžel. Na večírku obdivovala hraběnku 
Glorii Schiff  v černých šatech. Ta jí prozradila, 
že jsou od italského návrháře Valentina, který 
měl shodou okolností tom čase přehlídku 
v newyorském hotelu Waldorf-Astoria. Jacque-
line Kennedy byla fascinovaná stylem vycháze-
jící evropské návrhářské hvězdy a objednala 
se hned šestery šaty v černé a bílé barvě. Val-
entino se brzy stal jejím dvorním dodavatelem 
oblečení. 
I když je Valentino znám svou láskou k červené 
barvě, kterou preferoval od začátku své tvorby, 
po triumfu „bílých mini“ ho návrháři naz-
vali „básníkem bílé barvy“. Od té doby patřily 
modely se značkou Valentino Couture k těm 
nejžádanějším a nejdražším. 
Pro módní svět se stal Valentino neodolatelným. 

Spades. Following the Very Valentino perfume 
for both women and men, Valentino created the 
“V“, one of the most stylish essences of today. 
The sparkling cocktail of woody, fl ower and 
orient tones chime in with Valentino‘s timeless 
romantically playful fashion concept. Its dazing 
tones make the female dream and seduce ev-
erybody around at the same time. It combines 
fl ame, playfulness and delight.

The world was lying at his feet

Many times, the world stood up and applauded 
Valentino. His luxurious and romantic models 
decorate wardrobes of many famous women, 
who even became his true girlfriends through-
out his life. By his art of making women beauti-
ful and charming in every single moment of her 
life, the heavenly Valentino fascinated women 
all over the world. He even dazzled the most 
respectable ladies from the European aristo-

cratic level as well as American celebrities. In 
the beginnings of 70’s, the American female art-
ist Elizabeth Taylor became an admirer and ex-
clusive client of the young and talented Italian 
designer. When ranging around Rome, where 
she was making a movie at that time, she got at-
tracted by models bearing the “V“ brand in the 
shop window. She chose seven models at Val-
entino’s as well as a dress for a festive premiere 
of her new movie. It was a breaking point in the 
career of the young designer, which marked his 
prestigious success. However, one of the Valen-
tino’s most beautiful jewels include the white 
soft  lace mini-dress personifying innocence, 
in which Jacqueline Kennedy said her ‚yes‘ to 
the Greece billionaire Aristotle Onassis in 1968. 
The widow aft er the American president J.F.K. 
had met the Valentino’s fashion already in 1964. 
It was one year aft er her fi rst husband passed 
away. She admired Countess Gloria Schiff  in her 
black dress at a party. The Countess revealed to 
her that the dress was from the Italian designer 
Valentino, who coincidentally organized a show 
at the New York Waldorf-Astoria at that time. 
Jacqueline Kennedy was fascinated by the style 
of the rising European designer star, ordering 
six dresses in black and white right away. Val-
entino soon became her court clothing supplier. 
Although Valentino is known for his love of the 
red colour that he had preferred from the be-
ginnings of his creation, following the triumph 
of his “white mini“ he was named the “poet 
of white colour“ by the designers. From that 
time, the models bearing the Valentino Couture 
brand always belonged to the most desirable 
and expensive ones. Valentino became irresist-
ible for the world of fashion. In course of the 
years, he dressed the most privileged women 
of the world, including Margaret and Begum 
Aga Khan Princesses. His exclusive models 
were worn by the beauties of the movie screen 
such as Audrey Hepburn, Sophia Loren or also 
Nancy Reagan, the wife of the U.S. President. 
The luxurious evening robes from Valentino 
decorate the red carpets of Hollywood. Admir-
ing glances honoured many American art stars 
wearing Valentino‘s expensive robes like Julia 
Roberts, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, 
Nicole Kidman and Halle Berry.

V průběhu let oblékal neprivilegovanější ženy 
světa včetně princezny Margarety a Begum Aga 
Khan. Jeho exkluzivní modely nosily krásky 
fi lmového plátna jako Andrey Hepburn, Sophia 
Loren nebo také manželka amerického prezi-
denta Nancy Reagan. Luxusní večerní toalety 
od Valentina zdobí hollywoodské červené ko-
berce. Obdivem v jeho nákladných róbách byly 
poctěny americké herecké hvězdy Julia Roberts, 
Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Nicole Kid-
man či Halle Berry.

Mania of smells.

The famous designer did not stop by the cloth-
ing; he also became a successful creator of es-
sences. Valentino launched his fi rst perfume in 
1978. The presentation was then accompanied 
by a narrative show in Paris theatre on Champs-
Elysées that was even joined by Mikhail Bar-
ishnikov playing in Tchaikovsky’s Queen of 
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Kult ohnivé červeně 

Čtyřicet pět let byl Valentino, jeden z největších 
mágů světové módy 20. a 21. století, synonymem 
pro špičku haute couture. I když jeho hvězda 
září jako briliant na módním nebi, rozhodl se 
po pompézní oslavě svých 75. narozenin ode-
jít z módní scény. Letos v lednu oslavil v Paříži 
v Musée Rodin Valentino ženskou vznešenost 
svou haute couture kolekcí ve stylu kouzelné 
něžnosti i provokativní vášně naposledy. Byla 
to slavnost hodná mistra svého řemesla a jeho 
„božskosti“. Při defi lé zaplavila předváděcí 
molo i celý sál jeho oblíbená energizující ohnivá 
červeň. Zástup modelek na molu oblečených 
v dlouhé zářivě rubínové toaletě minimalistick-
ého střihu souběžně doplňovala fi lmová pro-
jekce manekýn rovněž oděných v kreacích 
v barvě ohně promítaná na stěnách. Působení 
vitalizujícího efektu valentinovské rudé záře 
východu Slunce se znásobilo. Byla to fascinu-
jící podívaná a nezapomenutelný zážitek pro 
všechny. Valentinovi se povedl malý zázrak. 
Publikum nadšeně tleskalo ve stoje. Slavný 
designér tak naposledy vzdal hold své magické 
červené, která mu přinesla věhlas a štěstí. 
Záveřečnou módní show ve jménu „V“ prová-
zely bouřlivé ovace. Valentino Garavani 
neskrýval dojetí a loučil se se slzami v očích. 
Jeho božskému umění vzdali hold Uma Thur-
man, Lucy Liu, Alber Elbaz, Miuccia Prada, Eva 
Herzigová či Claudia Schiff er a mnohé celeb-
rity a osobnosti společenského života. Valen-
tino se s módou rozloučil na vrcholu své slávy 
s největší noblesou, která k němu vždy patřila.

Svádění podle Valentina

Valentino se stal legendou světové módy. Val-
entinovské pojetí stylu a krásy souzní s pojmem 

nadčasové jemné elegance zvýrazňující 
graciézní křivky ženského těla a zdůrazňující 
půvab ženy. Ladným pohybem chůze se na 
šatech od Valentina rozvlní jemné hedvábí, které 
v záři lesku jemně poodhalí tajemství oblých 
linií vnadů dámy, která se v tom okamžiku 
proměňuje v bohyni a svým šarmem se stává 
neodolatelnou. Valentino ve svých imaginacích 
dopřává ženám zavřít oči a snít. Svými módními 
kreacemi plnými fantazie a lehkosti zkrášluje 
jejich život. Dodává dámám, které nosí jeho 
modely, sebevědomí a přináší jim povznášející 
pocit radosti a štěstí v uvědomění si vznešenosti 
sebe samotných. Božské umění Valentina do-
voluje ženám čarovat. Oslňují všechny kolem. 
„Když žena vejde do místnosti, musí se za ní 
všichni otáčet,“ prohlásil Valentino. Tímto mot-
tem se také při vytváření svých modelů řídil. 
V jeho skvostných romantických večerních 
toaletách si dámy lehce podmaňují muže svým 
půvabem. Dovolují tak pánům proměnit se 
v džentlmeny, pokud jimi již nejsou, a projevit 
svou velkorysost s grácií. Muž v přítomnosti 
dámy v luxusním modelu značky „V“ se stává 
lvem salonů. Proto tohoto vrtošivého a vždy 
dokonale oblečeného italského návrháře milují 
také pánové. I když o tom možná ani nevědí. To 
je tajemství šatů od Valentina. Která dáma by je 
nechtěla nosit?

The cult of the fl aming red 

Valentino, one of the biggest world 20th and 21st 
Century fashion‘s magicians, has become a syn-
onym for the top of haute couture. Even if his 
star is still shining as a brilliant in the heaven of 
fashion, he decided to leave the world of fash-
ion aft er a pompous celebration of his 75. This 

year in January, Valentino celebrated the female 
majesty by his haute couture collection in the 
style of charming soft ness as well as provoca-
tive fl ame at Musée Rodin, Paris, for the last 
time. It was a feast good enough for a master of 
the craft  as well as his ‘godhood’. During the de-
fi le, the show catwalk as well as the entire hall 
became fl ooded by the energizing fl aming red. 
The crowd of models on the catwalk dressed in 
long bright ruby robes of minimalist cuts was 
concurrently completed by a movie projected 
on the walls, presenting model girls dressed in 
the same fl aming red creations. The action of 
the vitalizing eff ect of the Valentino’s red sun-
rise got multiplied. It was a fascinating show 
and unforgett able experience for everyone. 
Valentino succeeded in making a litt le wonder. 
The att endance was standing up and applaud-
ing. This way the famous designer paid a trib-
ute to his magic red, which made him notable 
and happy. The fi nal fashion show in the name 
of „ V“ was accompanied with stormy ovation. 
Valentino Garavani could not hide his emo-
tions, saying his goodbye with tears in his eyes. 
Uma Thurman, Lucy Liu, Alber Elbaz, Miuccia 
Prada, Eva Herzig and Claudia Schiff er as well 
as many other celebrities and personalities of 
social life paid a tribute to his heavenly art. Val-
entino left  fashion on the top of his fame with 
the greatest nobleness, which had been always 
accompanying him.

Temptation according to Valentino

Valentino became a legend of the world fash-
ion. Valentino‘s concept of style and beauty 
harmonizes with the conception of timeless fi ne 
elegance stressing gracious curves of female’s 

body, emphasizing her grace. The graceful 
walking movement billows the fi ne silk of the 
dress from Valentino, whie secret of rounded 
lines of the lady’s charms in the glossy bright-
ness, and at that moment, the lady turns into 
a goddess, becoming irresistible by her grace. 
In his imaginations, Valentino lets the women 
close their eyes and dream. He enhances their 
lives by his fashion creations full of fantasy and 
slightness. He supplies self-confi dence to the 
ladies who wear his models, bringing them the 
uplift ing feeling of joy and happiness as they re-
alize their own grandness. Valentino’s heavenly 
art allows the women to practice their magic. 
They dazzle everyone around. „When a woman 
enters the room, everyone must turn his head aft er 

her,“ Valentino stated. This was also the mott o 
he had always followed when creating his new 
models. His wonderful romantic evening robes 
allow the women slightly captivate men by 
their charm. This way they let the men turn into 
gentlemen (unless they already became gentle-
men), and show their generosity with grace. 
A man becomes a lion of the saloon in the pres-
ence of a lady wearing a luxurious „V“ branded 
model. This is the reason why this splenetic and 
always perfectly dressed up Italian designer is 
beloved by the gentlemen as well. Even if they 
may not be aware of it. This is the secret of the 
dress from Valentino. Is there any lady who 
does not want to wear such dress?
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They dazzle everyone around. „When a woman 
enters the room, everyone must turn his head after 

her,“ Valentino stated. This was also the motto 
he had always followed when creating his new 
models. His wonderful romantic evening robes 
allow the women slightly captivate men by 
their charm. This way they let the men turn into 
gentlemen (unless they already became gentle-
men), and show their generosity with grace. 
A man becomes a lion of the saloon in the pres-
ence of a lady wearing a luxurious „V“ branded 
model. This is the reason why this splenetic and 
always perfectly dressed up Italian designer is 
beloved by the gentlemen as well. Even if they 
may not be aware of it. This is the secret of the 
dress from Valentino. Is there any lady who 
does not want to wear such dress?
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Cartier byl uchvácen Orientem.
Tvořil zakázky pro arabské šejky s veršemi z koránu, ale asi nejvíce 
ho pohltila indie. Jejich náboženství, smysl pro barvy, detaily... Indičtí 
mahardádžové měli moc, peníze, spoustu drahých kamenů a zlata, 
ale i západní znalosti nebo vzdělání a vkus. Cartier miloval jejich my-
tologii a vztah k víře. Indové zase milovali jeho šperky a tak se Indie 
stala jedním z nejlepších obchodních partnerů.

Cartier was captivated by the Orient. 
His orders for Arab sheiks included Koran rhymes but he was 
probably most infl uenced by India. Their religion, sense for 
colours, details... Indian maharajahs had power, money, 
lots of gemstones and gold but also western knowledge or 
education and taste. Cartier loved their mythology and 
relation to faith. Indians loved his gems and so India 
became one of the best business partners.

a tajemná Indie
Cartier

and mysteriousand mysterious
Cartiera tajemná IndieCartiera tajemná Indie
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8/

1/ Platinový náhrdelník, výrazný turmalín (136 karátů), 

hnědé diamanty, diamantové korálky a brilianty

2/ Platinový náhrdelník, 87,7 karátový smaragd,  

diamant a safír. Dále hnědé diamandy a brilianty.

3/ Ozdoba klopy (korsáž), která se dá připnout jako 

náhrdelník. Na platině jsou vsazené žebrované 

smaragdy, vybrušované rubíny, perly, diamantové 

korálky a brilianty

4/ Platinové naušnice, žluté a bílé surové diamanty 

a brilianty. Platinový náhrdelník, 1 rozetový 

diamant, diamantové korálky a brilianty. Platinový 

náhrdelník s diamanty a brilianty.

5/ Platinový náhrdelník, 1 masivní 14 karátový rubín, 

smaragdy, safíry, rubíny a brilianty. Platinové 

naušnice s brilianty.

Platinový náhrdelník, žluté a hnědé diamanty, 

diamantové korálky a brilianty.

6/ Náhrdelník z korálků z chryzoberylu, hnědých 

diamantů a briliantů, sepnutá sponou zdobenou 

18karátovým rubínem.

7/ Platinový náhrdelník s dvěma masivními smaragdy 

a brilianty.

8/ Platinový prsten s 12,6 karátovým smaragdem. 

Doplněn ozdobnými brilianty.

9/ Platinová brož se zasazenými smaragdy, safíry, 

rubíny a brilianty.

10/ Platinový náhrdelník se žlutými safíry a diamanty.

11/ Platinové naušnice se žlutými safíry a diamanty.

12/ Maharadja z Indoru Yashwant Rao Holkar se svými 

třemi syny. Všichni se šperky Cartier.

1/ Platinum necklace, distinct tourmaline (136 carats), 

brown diamonds, diamond beads and brilliants

2/ Platinum necklace, 87.7-carat emerald, diamond 

and sapphire. Brown diamonds and brilliants.

3/ Flap (corsage) decoration that can be attached as 

a necklace. Ribbed emeralds, cut rubies, pearls, 

diamond beads and brilliants are inserted in 

platinum.

4/ Platinum earrings, yellow and white raw diamonds 

and brilliants. Platinum necklace, 1 rosette 

diamond, diamond beads and brilliants.

Platinum necklace with diamonds and brilliants.

5/ Platinum necklace, 1 massive 14-carat ruby, 

emeralds, sapphires, rubies and brilliants. Platinum 

earrings with brilliants. Platinum necklace, yellow 

and brown diamonds, diamond beads and 

brilliants

6/ Beads necklace out of chrysoberyl, brown diamonds 

and brilliants, clasped with a clip decorated with 

18-carat ruby.

7/ Platinum necklace with two massive emeralds and 

brilliants.

8/ Platinum ring with 12.6-carat emerald. Including 

decorative brilliants.

9/ Platinum brooch with inserted emeralds, sapphires, 

rubies and brilliants.

10/ Platinum necklace with yellow sapphires and 

diamonds.

11/ Platinum earrings with yellow sapphires and 

diamonds.

12/ Maharajah from Indor Yashwant Rao Holkar with 

his three sons. All with Cartier jewels.

2/

6/

10/

1/

11/

9/

7/
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Oslnivá krása
Dazzling Beauty

Dazzling Beauty

Objevte novou fascinující vůni Emerald 

Dream od Estée Lauder,

která probudí vaše smysly a která opatrně vábí 
svým osvěžujícím spojením třpytivé svěžesti, 
přitažlivé hřejivosti a jemné smyslnosti. Tato 
třpytivá květinová vůně v sobě nese svěží, el-
egantní a sluncem prosycený efekt, který vás 
neustále unáší do oázy plné tepla, krásy a klidu – 
do smaragdového snu. Průhledný smaragdový 
skleněný fl akon připomíná poklidnou hladinu 
zeleného moře zalitou sluncem. Vůně Emerald 
Dream, Estée Lauder, 50 ml stojí 1.390 Kč. 

Discover the new fascinating 

Emerald Dream scent from 

Estée Lauder

that will encourage your sense 
and that carefully lures with 
its refreshing combination 
of brilliant freshness, att rac-
tive warmth and fi ne sensual-
ity. This brilliant fl ower scent 
has a fresh, elegant and sun-
soaked eff ect that constantly 
carries you to an oasis full of 
warm, beauty and peace – to 
an emerald dream. The trans-
parent emerald glass perfume 
fl ask is like a peaceful sun-
soaked green sea level. Emer-
ald Dream, Estée Lauder,
50 ml is for 1.390 CZK. 

Na první pohled se zamilujete také do skvostu – parfému Ametyst značky La-

lique. Voní po ostružinách, planých růžích, pivoňkách, vanilce a pižmu. Je plný 
lásky a vášně. Parfém Ametyst od Lalique v exkluzivním křišťálovém fl akonu 
s náplní 50 ml a trychtýřem stojí 26.490 Kč. 

You will immediately fall in love with this gem 

– Lalique’s Ametyst perfume. 

Scenting like blackberries, dwarf roses, peonies, 
vanilla and musk. It’s full of love and passion.
The Lalique’s Ametyst perfume in a 50-ml exclu-
sive crystal fl ask and funnel is for 26.490 CZK. 

LINEN BREEZE OD ESTEE LAUDER

Představte si jemné, pleskající vlny zelených mořských vod, 
které se dotýkají bílých písečných pláží posypaných oblázky 
a mušlemi. Z dálky dráždí smysly vůně citrusových stromů 
a frézie. Z přístavu posetého barevnými dřevěnými loděmi 
je slyšet smích a hudba. Když budete všechno vnímat na-

jednou, uvědomíte si, že je to den, který budete 
chtít prožívat navždy… taková byla in-

spirace pro vůni Pure White Linen 
Light Breeze od Estée Lauder. 

Vůně Pure White Linen Light 
Breeze je ženská, svěží a mladá. 
Eau de Parfum ve spreji 50 ml stojí 
1.600 Kč a 100 ml 2.400 Kč. 

LINEN BREEZE FROM ESTEE 

LAUDER:

Just imagine fi ne, splashing waves of green 
sea waters touching white sandy beaches sprinkled with shingles and shells. 
Scent of citrus trees and fresias is teasing you from distance. Laughter and 
music can be heard from the port with colourful wooden boats. When you 
perceive all at once, you will realise it is a day you will like to live forever… 
such has been the inspiration for Pure White Linen Light Breeze from Estée 
Lauder. Pure White Linen Light Breeze is female, fresh and young. Eau de 
Parfum in a 50-ml spray is for 1.600 CZK and a 100-ml spray for 2.400 CZK. 

Potrpíte si na exkluzivní, jedinečné a nevšední parfémy?

Nadchne vás vůně Sheherezade, Lalique de Lalique,

30 ml za 28.890 Kč a to nejen křišťálovým fl akonem, ale i svou 
vůní orientálního koření, která připomíná aroma zahrad 
dávné Persie. 

Are you particular about exclusive, unique and un-

common perfumes? You will be inspired with the 

Sheherezade scent, Lalique de Lalique, 30 ml for
28.890 CZK, not only with the crystal perfume 
fl ask but also the oriental
spice scent that is like the
aroma of the old Persia
gardens.

Vůně Cerrutti 1881

Máte-li ráda vůni rozkvetlé louky, pak si 
vás získá jarní toaletní voda namíchaná 
z jasmínových květů, pelargonie, fi alek, man-
darinek a brusinek. Cerrutt i 1881 En Fleurs, eau 
de toilett e 100 ml stojí 1.490 Kč. 

Cerrutti 1881 Scent

If you like the scent of a meadow in bloom 
then you will love the spring fl oressence water 
mixed with jasmine fl owers, geranium, violets, 
tangerines and cranberries. Cerrutt i 1881 En 
Fleurs, Eau de Toilett e 100 ml is for 1.490 CZK. 
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Hotel Frymburk
Manuální metodu zvanou Digi-Esthétique® 
můžete vyzkoušet v salonech pracujících s ko-
smetikou Sothys. Metoda kombinuje tlaky 
prstů, modeláž a drenáž. Digi-Esthétique® 
je originální bránou pro pohodu duše i těla. 
Ponoří Vás do stádia hluboké relaxace, revi-
talizuje organismus, zlepšuje cirkulace energie 
a zefektivňuje účinky aplikovaných přípravků. 
S metodou pracují např. ve Spa & Wellness ho-
telu Frymburk, v Institutu de Paris v Marián-
ských Lázních, v Lázních Velichovky a v sa-
lonech pracujících s kosmetikou Sothys po 
celé České republice. Jejich seznam hledejte na 
www.sothys.cz.
 
Hotel Frymburk
You can try the manual method called Digi-
Esthétique® in Sothys cosmetics saloons. The 
method combines fi nger pressing, modelling 
and drainage. Digi-Esthétique® is an authentic 
gate for comfort of the soul and body. It will 

Does your body desire for a week 
rest and detoxication cure?
Enjoy an anti-cellulite week at the Velichovky 
Spa. The off er includes butt ock moor packs, 
bott ling, lymphatic drainage or detoxication. 
The Velichovky Spa also off ers an extended 
week for ladies during which you will enjoy 
a bath with sea salt and vitamin C, aroma mas-
sage, bath and cosmetics. When you come here, 
don’t miss the ingredient herbal bath (229 CZK 
for 30 minutes). The procedure takes place in 
a hydrotherapeutic bath with water tempera-
ture of 36–38 °C. The bath that has a sedative 
and relaxation eff ect is followed by a dry pack.  

Therme Laa – Hotel & Spa
Jako znovuzrození se budete cítit po procedurách 
se solí, medem a čokoládou ve wellness komplexu 
Therme Laa – Hotel & Spa (www.therme-laa.
at, hotel leží jen 3 hodiny cesty autem z Prahy). 
Najdete v něm největší saunový svět v Rakousku 
(plocha 1.500 m2). Zregenerovat se zde můžete 
i v bylinkovém sanatoriu, v aromatické sauně či 
ve vodopádech.

Therme Laa – Hotel & Spa
You will feel as a new born aft er salt, honey and 
chocolate procedures in the Therme Laa – Hotel 
& Spa Wellness Complex (www.therme-laa.at, 
hotel situated a 3-hour car drive from Prague). 
You will fi nd the largest sauna world in Austria 
(area of 1.500 m2) there. You can also regenerate 
in an herb sanatorium, aromatic sauna or wa-
terfalls there.

 Lázně a procedury • Spa and procedures
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plunge you into a deep relaxation stage, revi-
talise the organism, improve energy circula-
tion and make eff ect of preparations applied 
more effi  cient. The method is applied e.g. in the 
Frymburk Hotel’s Spa & Wellness, Mariánské 
Lázně’s Institute de Paris, Velichovky Spa and 
in saloons using the Sothys cosmetics around 
the Czech Republic. Their list can be found at 
www.sothys.cz.

Chateau Mcely
Úžasné aromaterapie nabízí lázně Chateau 
Mcely. Vyzkoušejte hedvábně zkrášlující ma-
kovou, hluboce protistresovou kokosovou, 
tymiánovou pro probuzení odvahy a asertivity 
nebo medovou. Nenechte si ujít ani makovou 
koupel nohou s masáží chodidel, zkrášlující 
makový peeling, makovou pleťovou masku, 
detoxikační očišťující páru na tibetském lůžku 
apod. Podrobnosti se dočtete na stránkách 
www.chateaumcely.cz

LázněDopřejte si to nejlepší

Vaše tělo si žádá týdenní 
odpočinek a detoxikační kůru?
Dopřejte si anticelulitidní týden v lázních 
Velichovky. V nabídce jsou slatinné zábaly hýždí, 
baňkování, lymfodrenáže, detoxikace. Lázně 
Velichovky mají v nabídce také prodloužený 
víkend pro dámy. Během něj si užĳ ete koupele 
s mořskou solí a vitaminem C, aromamasáže, 
koupele, kosmetiku. Až sem pojedete, nenechte 
si ujít přísadovou bylinnou koupel (za 30 min. 
zaplatíte jen 229 Kč). Procedura se provádí ve 
vodoléčebné vaně, teplota vody je 36–38 °C, 
koupel má sedativní a relaxační účinek, po ní 
následuje suchý zábal.

Koktejl plný vitamínů
můžete své pleti dopřát procedurou nazvanou 
Kokosovo-citrónový drink (40 min. 890 Kč). 
Kosmetička pracuje s přípravky Sothys. Vaši 
pleť nejprve dokonale vyčistí a připraví na 
proceduru, poté pokračuje relaxační modeláží 
krku a obličeje pomocí citrónovo-kokosového 
modelážního krému. Po zakončení relaxační 
kúry a doplnění vitamínu do pleti vám aplikuje 
jednu dávku citrónovo-kokosového fl uidu. Na-
konec na obličej nanese krém dle vašeho typu 
pleti. Koktejl aplikují v Institutu krásy Sothys 
Paris Ostrava, v hotelu Frymburk (www.ho-
telfrymburk.cz), v Lázních Velichovky (www.
velichovky.cz) a dále ve všech salonech, které 
najdete na internetových stránkách www.so-
thys.cz.The cocktail full of skin vitamins

you can have by a procedure called the Coco-
nut-lemon drink (40 min. 890 CZK). The cosme-
tician works with the Sothys preparations. Your 
skin will fi rst be perfectly cleaned and prepared 
for the procedure, then there is the relaxation 
neck and face modelling with a lemon-coconut 
modelling cream. Aft er fi nishing the relaxation 
cure and vitamin supplementing to your skin, 
one dose of the lemon-coconut fl uids will be ap-
plied. Finally, a cream according to your skin 
type will be applied to your face. The cocktail is 
applied at the Sothys Paris Beauty Institute Os-
trava, at the Frymburk Hotel (www.hotelfrym-
burk.cz), Velichovky Spa (www.velichovky.cz) 
and also in all saloons present at the web pages 
www.sothys.cz.

Dokonalá krása je symbiózou těla a ducha. Dopřejte si luxusní spa, 
oddejte se jejich atmosféře a ponořte se do světa absolutní relaxace.

Perfect beauty is a symbiosis of the body and spirit. Indulge in a luxurious 
spa, enjoy its atmosphere and plunge into the world of absolute 

relaxation.

Spa

Hotel Frymburk
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www.sothys.cz.
 
Hotel Frymburk
You can try the manual method called Digi-
Esthétique® in Sothys cosmetics saloons. The 
method combines fi nger pressing, modelling 
and drainage. Digi-Esthétique® is an authentic 
gate for comfort of the soul and body. It will 

Does your body desire for a week 
rest and detoxication cure?
Enjoy an anti-cellulite week at the Velichovky 
Spa. The off er includes butt ock moor packs, 
bott ling, lymphatic drainage or detoxication. 
The Velichovky Spa also off ers an extended 
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sage, bath and cosmetics. When you come here, 
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a hydrotherapeutic bath with water tempera-
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(plocha 1.500 m2). Zregenerovat se zde můžete 
i v bylinkovém sanatoriu, v aromatické sauně či 
ve vodopádech.

Therme Laa – Hotel & Spa
You will feel as a new born aft er salt, honey and 
chocolate procedures in the Therme Laa – Hotel 
& Spa Wellness Complex (www.therme-laa.at, 
hotel situated a 3-hour car drive from Prague). 
You will fi nd the largest sauna world in Austria 
(area of 1.500 m2) there. You can also regenerate 
in an herb sanatorium, aromatic sauna or wa-
terfalls there.
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kovou, hluboce protistresovou kokosovou, 
tymiánovou pro probuzení odvahy a asertivity 
nebo medovou. Nenechte si ujít ani makovou 
koupel nohou s masáží chodidel, zkrášlující 
makový peeling, makovou pleťovou masku, 
detoxikační očišťující páru na tibetském lůžku 
apod. Podrobnosti se dočtete na stránkách 
www.chateaumcely.cz

LázněDopřejte si to nejlepší

Vaše tělo si žádá týdenní 
odpočinek a detoxikační kůru?
Dopřejte si anticelulitidní týden v lázních 
Velichovky. V nabídce jsou slatinné zábaly hýždí, 
baňkování, lymfodrenáže, detoxikace. Lázně 
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si ujít přísadovou bylinnou koupel (za 30 min. 
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koupel má sedativní a relaxační účinek, po ní 
následuje suchý zábal.
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můžete své pleti dopřát procedurou nazvanou 
Kokosovo-citrónový drink (40 min. 890 Kč). 
Kosmetička pracuje s přípravky Sothys. Vaši 
pleť nejprve dokonale vyčistí a připraví na 
proceduru, poté pokračuje relaxační modeláží 
krku a obličeje pomocí citrónovo-kokosového 
modelážního krému. Po zakončení relaxační 
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jednu dávku citrónovo-kokosového fl uidu. Na-
konec na obličej nanese krém dle vašeho typu 
pleti. Koktejl aplikují v Institutu krásy Sothys 
Paris Ostrava, v hotelu Frymburk (www.ho-
telfrymburk.cz), v Lázních Velichovky (www.
velichovky.cz) a dále ve všech salonech, které 
najdete na internetových stránkách www.so-
thys.cz.The cocktail full of skin vitamins

you can have by a procedure called the Coco-
nut-lemon drink (40 min. 890 CZK). The cosme-
tician works with the Sothys preparations. Your 
skin will fi rst be perfectly cleaned and prepared 
for the procedure, then there is the relaxation 
neck and face modelling with a lemon-coconut 
modelling cream. Aft er fi nishing the relaxation 
cure and vitamin supplementing to your skin, 
one dose of the lemon-coconut fl uids will be ap-
plied. Finally, a cream according to your skin 
type will be applied to your face. The cocktail is 
applied at the Sothys Paris Beauty Institute Os-
trava, at the Frymburk Hotel (www.hotelfrym-
burk.cz), Velichovky Spa (www.velichovky.cz) 
and also in all saloons present at the web pages 
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Dokonalá krása je symbiózou těla a ducha. Dopřejte si luxusní spa, 
oddejte se jejich atmosféře a ponořte se do světa absolutní relaxace.
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Well, we have a guaranteed tip for you: the 
Bulgari Hotel Resort on the Bali Island, Indo-
nesia.
A unique location, expensive design and pre-
mium services: these are the conditions of 
Bulgari, an Italian company, on its exclusive 
hotels; that was why they situated their sec-
ond hotel resort in the row at the very peak 
of a 160m rock in the southwest tail of Bali, 
the „Island of Gods“. It granted the architec-
tural design to Antonio Citterio and Partners, 
an Italian studio that had created the previous 
Milano resort of the company as well. Before 
Architect Citterio set to work with his team, he 
studied the Bali culture and local craft technol-
ogy in details first to subsequently combine 
them with the modern elements that form the 
luxurious character of the Bulgari brand. A re-
fined eclectic fusion employing local materi-

als such as mahogany and teak wood, hand 
broken limestone and volcano stone as well as 
fine woven fabrics and antiquities.
The superb resort consists of fifty-nine self-
contained residences, from which the hotel 
guests can enjoy a breath-taking view of the 
Indian Ocean. The residences with roof-
ing made of palm leave stems are mostly 
composed of a living room, merging into 
an open-air atrium and a separate bedroom 
with a bathroom. Each of the villas includes 
its own pool and tropical garden. Architect 
Citterio tuned the interior of the houses into 
earthy colour tints enhanced by a dark violet 
accent, to which he selected furniture from 
exotic woods; the whole space was completed 
by artefacts from Indonesian artists. The villas 
fall into three following classes: fifty five villas 
have one bedroom, three have two bedrooms 

and a separate kitchen; the most pretentious 
Bulgari Villa covers an area of impressive 
1,300 sq.m and has four bedrooms, two living 
rooms, kitchen and a garden with a wood gar-
den house and a twenty meter pool. A stone-
wall divides the residences; thus, every guest 
can enjoy plentiful privacy. Nevertheless, if 
you miss a company, there is nothing easier 
than going to the central pool with a lounge 
bar or to the one of the two local restaurants 
offering either traditional Indonesian cuisine 
or modern European one. Beside delicious 
meals, you can look forward to the personnel 
with their constant smile on their faces, pre-
pared to meet any of your demands. 
Every one of us wants to be pampered and af-
ford some exceptional experience when on hol-
iday. You must be satisfied in this way as well. 
You can enjoy perfect relax at the hotel spa 

situated in an ancient pavilion cut from teak 
wood, which had been specially removed here 
from the Java Island and re-assembled in its 
original look. The spa includes several open-
air massage rooms with a view of sea, yoga 
exercise centre, steam aroma cabs, small water 
massage pools, and a saloon of beauty using 
ayurveda cosmetics. The spa is surrounded 
by a tropical garden full of almond trees and 
variegated flowers, veiling the entire hotel re-
sort into a stunning sweet smell. If you prefer 
sunbathing and swimming in the ocean, there 
is nothing simpler than using a 1.5 km long 
sandy beach, which may be accessed from the 
resort by a rope trail constructed in a steep 
rock. Of course, you can diversify your stay by 
snorkelling among coral reefs or surfing lec-
tures, for which there are ideal circumstances 
here. You can even be free of fear of high air 

humidity or unbearable temperatures. Al-
though Bali is found mere 8 degrees south of 
the equator, the seaside climate is sharply dif-
ferent from the inland one, resembling more 
the Mediterranean than any tropical climate. 
The most pleasant circumstances here are 
from May to September; and if you decide to 
spend your exotic holiday right here, you may 
experience personally what entering this real 
paradise on Earth means.

Bulgari Hotels &Resorts, Banjar Dinas Kan-
ton, Uluwatu Bali, Indonesia.
Prices: one-bedroom residence USD 1,100 per 
night; two-bedroom residence USD 1,750 per 
night; Bulgari Villa USD 5,000 per night.
Booking: + 62 361 847 1000.
info.bali@bulgarihotels.com, 
www.bulgarihotels.comte
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Still have not decided where to go for your romantic holiday? Would you like to 

spend it fully undisturbed at some magic place without compromising luxury?

Paradise
on earth
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Unikátní umístění, nákladný design a prvo-
třídní služby, takové nároky má na své exklu-
sivní hotely italská společnost Bulgari, proto 
svůj v pořadí druhý hotelový resort situovala 
na samý vrch sto šedesáti metrového útesu na 
jihozápadním cípu Bali, nazývaného „Ostrov 
bohů“. Jeho architektonické řešení svěřila do 
rukou italského studia Antonio Citterio and 
Partners, které pro ni vytvořilo také předešlý 
milánský resort. Dříve než se architekt Cit-
terio spolu se svým týmem pustil do práce, 
podrobně prostudoval balijskou kulturu 
a místní řemeslné techniky, aby je následně 

zkombinoval se soudobými prvky utvářejícími 
luxusní charakter značky Bulgari. Výsledkem 
je vytříbená eklektická směs využívající jak 
místní materiály jako mahagonové a teak-
ové dřevo, ručně lámaný vápenec a sopečný 
kámen, tak i jemně tkané textilie a starožitné 
předměty.
Přepychový resort se sestává z padesáti devíti 
samostatných vil, ze kterých mají hoteloví 
hosté dech beroucí výhled na Indický oceán. 
Většina vil se střešní krytinou ze stébel z pal-
mových listů je členěna na obývací prostor 
přecházející v otevřené venkovní atrium 

a samostatnou ložnici s koupelnou. Ke každé 
z nich patří privátní bazén a tropická zah-
rada. Jejich interiér ladil architekt Citterio do 
zemitých odstínů barev doplněných o temně 
fialový akcent, k nimž vybral nábytek z ex-
otického dřeva a celý prostor dotvořil artefakty 
od indonéských umělců. Vily se dělí na tři kat-
egorie: padesát pět jich je jednoložnicových, tři 
jsou dvouložnicové se samostatnou kuchyní 
a nejhonosnější Bulgari Villa se rozkládá na 
ploše úctyhodných 1300 m2 a má čtyři ložnice, 
dva obývací pokoje, kuchyň a zahradu 
s dřevěným pavilonem a dvacetimetrovým 

Stále váháte kam se letos vydat na romantickou dovolenou? Chtěli byste ji strávit nikým 

nerušeni na nějakém magickém místě a přitom nijak nepolevovat v nárocích na luxus? 

Paradise on earth

bazénem. Všechny vily od sebe dělí kamenná 
zeď a každému z hostů je tak dopřán dostatek 
soukromí. Pokud si ale přejete společnost 
není nic jednoduššího, než se vydat k centrál-
nímu bazénu s lounge barem nebo do jedné 
ze dvou místních restaurací, nabízejících buď 
tradiční indonéskou kuchyní, anebo moderní 
evropskou kuchyni. Vedle výtečných pokrmů 
se můžete těšit na stále se usmívající personál, 
připravený splnit každé vaše přání. 
Každý z nás chce být na dovolené hýčkán 
a dopřát si nějaký výjimečný zážitek. I v tomto 
ohledu budete jistě spokojeni. Dokonale re-

laxovat můžete v hotelových lázních situo-
vaných do starobylého pavilonu, vyřezaného 
z teakového dřeva, který sem byl převezen 
speciálně z ostrova Jáva a znovu sestaven 
do původní podoby. Součástí těchto lázní 
je několik otevřených masážních místností 
s výhledem na moře, centrum pro cvičení 
jógy, parní aroma kabiny, hydromasážní ba-
zénky a salon krásy pracující s ajurvédskou 
kosmetikou. 

Ráj na zemi
Paradise
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Lázně obklopuje tropická zahrada plná 
mandlovníků a pestrobarevných květin, zaha-
lujících celý hotelový resort do omamné vůně. 
Zvolíte-li raději možnost slunění a koupání 
v oceánu, není nic jednoduššího než využít 
jeden a půl kilometru dlouhou písečnou pláž, 
přístupnou z resortu pomocí lanovky vybu-
dované v příkrém útesu. A pobyt si můžete 
samozřejmě zpestřit i šnorchlováním mezi ko-
rálovými útesy či lekcemi surfování, pro které 
zde panují ideální podmínky. Obávat se ne-
musíte ani vysoké vlhkosti vzduchu a nesne-
sitelných teplot. Bali se sice nachází pouhých 

8 stupňů jižně od rovníku, ale podnebí na 
pobřeží se výrazně liší od toho ve vnitrozemí 
a podobá se víc tomu středomořskému než 
tropickému. 
Nejpříjemnější podmínky zde panují od 
května do září a rozhodnete-li se strávit vaši 
exotickou dovolenou právě zde, okusíte na 
vlastní kůži, co znamená ocitnout se v oprav-
dovém ráji na zemi.

Bulgari Hotels & Resorts, Banjar Dinas 
Kanton, Uluwatu Bali, Indonésie. 

Cena za jednoložnicovou vilu a noc 
1100 USD, za dvouložnicovou 1750 USD 
a za Bulgari Villa 5000 USD,
reservace, + 62 361 847 1000.

info.bali@bulgarihotels.com
www.bulgarihotels.com
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Skutečně pohádkové líbánky…

Plánujete svatbu a ještě jste si nevybrali místo 
na prožití líbánek? Máme pro Vás pohádkový 
resort, na který do smrti nezapomenete - The 
Residence na ostrově Mauritius.
Ostrov je sám o sobě kouzelný – nádherná 
příroda, úžasné bílé pláže, milí lidé. Na jeho 
východním pobřeží se rozléhá obrovský ho-
telový resort, který doslova otevírá náruč 
indickému oceánu. Resort obsahuje pouze 
53 nadstandardně vybavených prostorných 
pokojů nebo apartmá a nabízí více než kilo-
metr soukromé pláže s bílým pískem, pal-
mami a zahradami. Snadno si tak najdete své 
místo, kde můžete čas trávit naprosto sami.
Okouzlí Vás již samotné lobby, které napoví, 
že se stísněným prostorem se tu rozhodně ne-

Medový
sen

Honey dream

Resort nabízí pasivní relaxaci i aktivní 
vyžití. Pro ty, kteří sem přijedou odpočívat, 
je připravena pestrá nabídka masáží, zábalů, 
relaxačních technik nebo speciálních programů 
„na míru“. Úžasný je omlazující program se 
švýcarskou kosmetikou La Prairie, která je po 
léta zdokonalována a její účinky poznáte ať je 
Vám 20 nebo třeba 50. Aktivnější lidé si mo-
hou dopřát pestrou nabídku sportů, ale hlavní 
zaměření je zda na moře. Běžné projížďky 
lodí, katamaránem, vodními lyžemi nebo 
skůtry jsou sice příjemné, ale třeba procházka 
po mořském dně, potápění za korály nebo 
prohlídka mořské fauny přes prosklené dno 
lodi je skutečným zážitkem.

„Vítr si pohrává s listy palem, pláž je omývána vlnami s průzračnou 

vodou, horizont se barví od tyrkysové do královsky modré barvy “

setkáte. Nezvykle prostorné pokoje a luxusní 
apartmá nabízí maximální komfort a výbavu, 
samozřejmě včetně všech obvyklých služeb 
5ti hvězdičkových hotelů. Pokoje s výhledem 
na oceán Vám připraví nezapomenutelné 
probuzení. Není nic úchvatnějšího, než 
když si roztáhnete rolety a vidíte jak si vítr 
pohrává s listy palem, pláž je omývána vl-
nami s průzračnou vodou, horizont se barví 
od tyrkysové do královsky modré barvy a Vy 
můžete vyběhnout na bílou pláž a dopřát 
si osvěžující koupel. V hotelovém resortu 
se nenápadně pohybuje personál, který je 
připraven splnit jakékoliv přání. Stačí jen 
mávnout a snídani – oběd – nebo jen koktejl 
bude servírován tam, kde právě jste.

Honey dream
Pro labužníky jsou v resortu 3 restaurace. 
Jedna uzavřená, jedna vybudovaná jako terasa 
s výhledem na oceán a jedna s výhledem do 
zahrad. Hoteloví šéfkuchaři tu s maximální 
péčí připravují lahůdky podle receptů z celého 
světa za použití místních nejčerstvějších ingre-
diencí. Kuchyně je tak plná smyslných chutí, 
pestrých barev a omamných vůní.
Celý resort je zdoben v kontinentálním stylu 
s použitím indických a afrických motivů. 
Architekti a designeři se zaměřili na celkový 
pohádkový vzhled resortu, ale i na jemné de-
taily, které svou propracovaností dokreslují 
dokonalý dojem. Na Mauritius můžete cesto-
vat v kteroukoliv roční dobu. Nejtepleji je zde 

kolem vánoc, ale v době evropských prázdnin 
tu zažijete příjemných 28 stupňů a úžasné 
klima.
Pokud jsme Vás nadchli a svoji svatební cestu 
sem naplánujete, za běžný pokoj zaplatíte 
mezi 307 a 748 euro za noc, apartmá se pohy-
bují mezi 504 a 1476 euro za noc. Svůj společný 
život tu začnete stylově a neskutečná krása, 
která je zde na každém kroku, Vás sem bude 
celý život nutit se vracet. 

Coastal Road, Belle Mare, Mauritius 
telefon: +230 401 88 88 
www.theresidence.com
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Právě současný šéfkuchař Philippe Labbé se 
svým umem přičinil o získání druhé z nich. 
Jeho lahůdky jsou vyhlášené jedinečným 
spojením francouzské a středomořské 
kuchyně. S citem kombinuje svěžest 
a sofistikovanost a tvoří vlastní originální 
mix všech 4 ročních sezón. Na talířích se 
nabízí neočekávané dimenze chuti. Jídla jsou 

1/ perfektní servis donáší jídlo na pokoj 

2/ šéfkuchař Philippe Labbé

3/ svěží langustový salát

4/ čokoládový dezert

5/ broskev s cukrovými křídly

6/ jahody se šlehačkou a zmrzlinou

7/ nejluxusnější presidentské apartmá

8/ bar v romantickém středověkém stylu

9/ koupelna s pravěkou výzdobou

The whole day and the whole stay will 

be sweetened by the four gourmand 

restaurants; one of them has been awarded 

with two Michelin stars. 

It was right the present chef, Philippe Labbé, 
who did his best and used his best skills to get 
the second star. His delicacies are far-famed 
by uniquely combining the French and Medi-
terranean cuisines. With his feeling for com-
bining freshness and sophistication, he creates 
his own original mix of all four seasons. Sur-
prising dimensions of taste are offered on the 
plates. The meals are crispy and delicate, stun-
ningly melting in the mouth and capturing 
even the most experienced gourmand. Well, 
you may also just take a seat at the bar and 
enjoy the fantastic cocktails or delight your 
senses by some vintage wine. The La Chévre 
d’Or wine collection is proud to possess 20,000 
bottles, the content of which, matured through 
the years, is worth to visit.

Den a celý pobyt Vám zpříjemní čtyři gurmánské restaurace, z nichž jedna je oceněna 

dvěma hvězdami Michelin. 

zp
ra

co
va

l: 
Te

re
za

 V
áv

ro
vá

, f
ot

o:
 a

rc
hi

v 
C

ha
te

au
 d

e 
la

 C
hé

vr
e 

d‘
O

r

Dech beroucí terasy, posazené na hradbách 
vysoko nad zálivem nabízí závratný výhled. 
Ubytování v některém z prostorných pokojů 
nebo apartmá má nejvyšší standard. Všechny 
pokoje jsou nádherně vyzdobeny a mají 
unikátní architekturu. Některé jsou moderní 
a designové, z jiných můžete cítit  dávno 
minulou historii. Nejluxusnější je prezidentské 
apartmá „La Suite Présidentielle“, tónované 
do zlaté a tyrkysové barvy. K dispozici máte 
soukromou terasu s vlastním bazénem, který 
je posazen na okraj srázu, takže přímo z ba-
zénu máte fantastický panoramatický výhled 
na moře i na hory okolní krajiny.
Místa jako Chateu de la Chévre d’Or si zami-
lujete a nebudete se chtít vrátit domů. Možná 
ani nebudete muset, protože celé okolí dýchá 
penězi a po pár dnech relaxace Vás jistě na-
padne projekt, který Vám umožní trávit na 
francouzské riviéře mnohem více času.

Chateu de la Chévre d‘Or 
Moyenne corniche, rue du Barri 06360
EZE-VILLAGE FRANCE
cena za pokoj od 295 do 725 Euro 
cena za apartmá od 830 do 1810 Euro
presidentské apartmá 2720 Euro
rezervace: +33 (0)492 106 666
www.chevredor.com

The breath-taking terraces placed on the walls 
high above the bay offer a dizzy view. Ac-
commodation in one of the spacious rooms or 
suites is of the highest standards. Each of the 
rooms is nobly decorated and has a unique ar-
chitecture. Some are modern and design; from 
others you can feel the ancient history. The 
most comfort can be found in the president 
suite, „La Suite Présidentielle“, toned into 
golden and turquoise colours. A private ter-
race is available for you, with a self-contained 
pool placed on the edge of hilltop so that you 
have a fantastic and panoramic view of the sea 
and mountains of the surrounding country-
side directly from the pool.
Château de la Chévre d’Or belongs to the 
places that you will love and do not want to 
leave for home. You may even not to, as the 
whole neighbourhood pulsates with money, 
and there will surely be a project crossing your 

mind after a few days of relaxation, which will 
allow you spending much more time on the 
French Riviera.

7/

8/ 9/

2/

3/ 5/ 6/4/

křupavá, jemná, úžasně se rozplývají v ústech 
a nadchnou i nejzkušenější gurmány. Můžete 
se ale jen posadit k baru a užívat si fantastické 
koktejly nebo potěšit své smysly archivním 
vínem. Vinotéka La Chévre d’Or se pyšní 
20.000 lahvemi a jejich léty vyzrálý obsah stojí 
za návštěvu sám o sobě.

1/

1514
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Really Fabulous Honeymoon…

Are you planning wedding and still haven’t chosen your place 
for honeymoon? We have a fabulous destination for you that 
you will never forget about – The Residence on the island of 
Mauritius.
The island is magical in itself – beautiful landscape, amazing 
white beaches, nice people. On its eastern shore, there is a large 
hotel resort literally opening its arms to the Indian Ocean. There 
are 53 luxurious large rooms or apartments in the resort that 
also offers more than a kilometre of private beach with white 
sand, palms and gardens. You will thus easily find your own 
place where you can spend your time absolutely alone.
You will immediately be charmed by the lobby suggesting you 
are definitely not going to be surrounded by closed spaces. Un-
usually spacious rooms and luxury apartments offer maximum 
comfort and equipment including, naturally, all common ser-
vices of a 5-star hotel. 
Your awaking will be an unforgettable experience in rooms with 
an ocean view. There is nothing more fascinating than drawing 
back the blinds and watching the wind fondling with leaves 
of palms, beach being washed with waves of clear water, hori-
zon coloured in turquoise to royal blue and you may fly out to 
a white beach and enjoy a fresh bath. Staffs moving unobtru-
sively within the hotel resort are ready to fulfil any wish. Just 
wave and your breakfast or lunch or just a cocktail will be served 
right where you are.
The resort offers both passive relaxing and active self-realiza-

“watching the wind fondling with leaves of palms, beach being 

washed with waves of clear water, horizon coloured in turquoise 

to royal blue”

tion. For those who come here to rest there 
is a rich offer of massages, wraps, relaxation 
techniques or special tailored programmes. 
The rejuvenation programme with the Swiss 
La Prairie cosmetics that has been developing 
for years and whose effects you will recognize 
whether you are 20 or 50 is amazing, too. Ac-
tive visitors will enjoy a rich offer of sports, 
most of them to do with the sea. Common 
excursions by ships, catamaran ships, water-
skiing or water scooter riding are pleasant 
though, but a walk along bottom of the sea, 
diving near corals or sea fauna sight-seeing 
through a glass bottom of a ship can really be 
a fantastic experience here are 3 restaurants for 
gourmets in the resort. One closed, the other 
one built as a terrace with an ocean view and 
the third one with a garden view. Hotel chefs 
prepare their titbits there with a maximum 
care based on recipes from all over the world 
using local freshest ingredients. The kitchen is 
full of sensuous tastes, chromatic colours and 
stupefying smells.

The entire resort is decorated in a continental 
style using Indian and African motifs. Archi-
tects and designers have focused on the entire 
fabulous resort design including fine details 
supporting the perfect impression with their 
elaborateness. You can travel to Mauritius at 
any time of year. The warmest time is around 
Christmas but you can enjoy pleasant 28 de-
grees and amazing weather at the time of Eu-
ropean holidays.
TIf we have inspired you and you are now 
planning your honeymoon on this island, you 
will pay between 307 and 748 Euro for a com-
mon room and between 504 and 1,476 Euro 
for an apartment per night. Your joint living 
will begin in style here and the unbelievable 
beauty that can be seen every step will force 
you to return here for the rest of your life. 

Coastal Road, Belle Mare, Mauritius 
Telephone: +230 401 88 88 
www.theresidence.com
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Cílem křesťansky orientovaného 
sdružení Maranatha, je poskyto-
vat rozvoj lidské osobnosti, těla 
i ducha.

A s touto myšlenkou vydávají 
knihy, informační magazíny, 
brožury a letáky… Pro realizova-
né vzdělávací přednášky tisknou 
pozvánky, inzeráty plakáty…

Sazba lifestyle magazínu, 
brožur, letáků…

Maranatha, o. s.

Magazín LifeStyle 4/ 5/

Příroda a společnost  M – Bio / Systém Bio – Módní vlna nebo moudré hospodaření?

z přírody, dopouštíme se stejného 
omylu, jako kdybychom odvozovali 
hodnotu nájemníka či správce domu 
od samotného domu. Má-li člověk 
přistupovat k přírodě z pozice jejího 
ochránce a správce, musí ji převyšovat 
ve svém původu i autoritě a musí s ní 
být spojen svými potřebami a hlubo-
kým osobním vztahem. Přesně v této 
pozici byl člověk na samotném počátku 
dějin. Vlastní vinou se však brzy ocitl 
v nepřátelské pozici vůči Bohu, vůči 
přírodě i vůči druhým lidem. Naším 
nynějším úkolem je uvědomit si příčinu 
svého morálního pádu a jeho následky 
a hledat cestu k obnovení počáteční 
harmonie. Biozemědělství je jednou 
z mnoha oblastí, kde je tato harmonie 
obnovována.

Zodpovědnost a podpora

Pokud věříme v náhodný vznik života 
a přírody, a pokud považujeme člověka 
za neosobní produkt přírodních sil 
a procesů, musíme prvek osobní 
zodpovědnosti za své jednání a aktivní 
zájem o druhé lidi a životní prostředí 
přidat uměle, jako něco navíc, něco 
k čemu se člověk musí nutit, co je mu 
nepřirozené a k čemu vlastně ani není 

uzpůsoben. Kolikrát jsme už slyšeli 
z úst dítěte nebo mladého člověka, 
že je od přírody sobecký, od přírody 
agresivní, od přírody lhostejný… že 

Člověk jako správce přírody

Člověk dostal nejvyšší privilegium –
– svobodnou volbu a rozum. Tyto 
výhody dostal z toho důvodu, aby 
v rámci nich hospodařil na Zemi za 
pomoci svého nejlepšího svědomí. 
To se ale většinou neděje. Místo 
toho, abychom přírodu respektovali, 
obdělávali a chránili, tak ji zneužíváme, 
přetěžujeme a zotročujeme. Země 
má sice jistou trpělivost a kapacitu 
odolávat rozvratným vlivům, ale nikoli 
bezmeznou a proto se (stále častěji 
a intenzivněji) ozývá na svůj protest 
v podobě přírodních katastrof (záplavy, 
požáry, tornáda, zemětřesení, atd.), 
nových parazitů a nemocí. Přetížené, 

Systém BIO
Promyšlený marketingový tah a povrchní módní vlna

nebo
hluboké přání dobře hospodařit, respektovat přírodu

a ctít morální zákony?

rozvrácené a nemocné ekosystémy 
jsou důkazem především lidského 
sobectví, lhostejnosti a špatného 
hospodaření. Sobectví se projevuje 
nejčastěji ve snaze učinit přírodu 
zdrojem maximálního fi nančního zisku, 
lhostejnost pak ve stále hojnějším pou-
žívání nerecyklovatelných materiálů 
a v tvorbě toxických odpadů a špatné 
hospodaření v (nad)užívání pesticidů, 
herbicidů, umělých hnojiv, genetické 
manipulace a monokulturizace. Ale 
příroda není fi nanční burza, ona je 
v podstatě náš jediný domov, který zde 
máme, dále zdroj obživy a veškerých 
surovin a zdroj inspirace většiny umě-
leckých a technologických děl, kterým 
teprve potom my přiřadíme nějakou 

sumu v penězích. Příroda také není 
zdrojem ani skladištěm nerecyklovatel-
ných materiálů a toxických odpadů, to 
je zřejmé, když se podíváme na důmy-
slné systémy hub, plísní a bakteriálních 
kultur, které recyklují veškerý stavební 
materiál (zbytky rostlin a těl mrtvých 
zvířat) v ekosystémech zpátky do 
oběhu. A příroda není ani naší pokus-
nou laboratoří, kde si zkoušíme nové 
chemikálie a zbraňové systémy. Předně 
máme jen jednu přírodu, a pokud ji 
zamoříme nebezpečnými chemikáliemi 
a odpady, zamoříme i sami sebe a Zemi 
postupně přetvoříme (znetvoříme) 
v místo stále většího utrpení a nena-
plněných potřeb pro stále více živých 
tvorů včetně nás samotných.

Osobní vztah k přírodě

Ukazuje se, že jednou z hlavních příčin 
současného neosobního (ziskuchtivé-
ho) vztahu k přírodě je, že stále více lidí 
zpochybňuje jak realitu dokonalého 
počátku a vznešený původ člověka 
a přírody, tak jejich původní poslání 
a vzájemný vztah. Mezi člověkem 
a přírodou existovalo na počátku 
dějin hluboké pouto, člověk byl 
postaven do překrásné zahrady přírody 
překypující životem a hojností a byl 
pověřen, aby ji obdělával a střežil. Jeho 
schopnosti dokonale zapadaly do 
potřeb přírody a potřeby člověka zase 
dokonale naplňovala okolní příroda. 
Příroda šla člověku takříkajíc na ruku 
a člověk zase přirozeně respektoval 
a kultivoval přírodu a její zdroje. Tento 
přirozený počáteční soulad byl však 
záhy nahrazen tvrdou prací a ztíženými 
podmínkami v degenerující přírodě. 
Vlastním sobectvím poškozený člověk 
musel začít dobývat chléb ze země 

v potu tváře a v prostředí, které bylo 
stejně poškozené jako on. V přírodě 
i v lidské společnosti se začal postupně 
prosazovat princip soupeření, který 
vedl ke stále většímu úpadku. Původní 
rozmanitost a nezištnou spolupráci 
vystřídala snaha ovládnout, zastrašit 
a zotročit a bezpodmínečné přijetí 
sebe sama i druhých a schopnost 
vidět rozdílná obdarování a potřeby 
druhých vystřídala touha vyvýšit se, 
srovnávat (se) a soupeřit. Vždy když 
člověk ztratí vědomí vlastní hodnoty 
a poslání vycházející od jeho Tvůrce, 
začne být nebezpečný sobě i druhým. 
To je proces, který pokračuje dodnes 
jak v přírodě, tak v lidské společnosti. 
Pomoci může jen návrat k pokoře, 
vděčnosti, vzájemné úctě a lásce ve 
vztahu k lidem a k respektování, péči 
a ochraně ve vztahu k přírodě. Toto 
řešení může být vnímáno mylně jako 
nějaký náboženský fanatismus, ale 
když se nad tím zamyslíme hlouběji, 
zjistíme, že tyto požadavky jsou vlastně 
správné, objektivně přijatelné, snadno 
aplikovatelné a jdoucí přímo k pod-
statě věci. Svádět jakoukoliv výzvu ke 
změně stávajícího neetického systému 
výroby potravin a hospodaření na 
náboženskou kampaň nebo funda-
mentalismus je sice populární a půso-
bivé, ale postrádá jakékoliv racionální 
vysvětlení. Tyto v mnohém zapome-
nuté a opomíjené pravdy se dovídáme 
především ze starodávných biblických 
textů. Bohužel dnes jsou biblické 
kořeny naší civilizace systematicky 
odsekávány a jejich hluboké poselství 
záměrně mytologizováno. Místo 
toho je nám prezentována zvířeckost 
zděděná po údajných opičích předcích 
a miliardy let dlouhá historie plná 
náhod, výbuchů a katastrof. Právě toto 
zkreslené vnímání počátků a historie 

vytváří v lidech chybnou představu 
o přítomnosti a budoucnosti a naru-
šuje jejich vztah k přírodě a k druhým 
lidem. 

Příroda bez člověka

Představa zdravé a prosperující přírody 
bez člověka je totiž stejně absurdní 
jako představa opuštěného domu, 
který sice stojí a nějakým způsobem 
funguje, ale nikdo v něm nebydlí ani 
se o něj nestará. Člověk, který nevnímá 
přírodu jako své životní prostředí, 
domov a zdroj obživy, s ní nemůže 
navázat osobní vztah, a tím pádem ji 
ani zodpovědně chránit a obdělávat. 
Pokud děláme věci nejen rozumem, 
ale i srdcem, není možné, abychom 
přírodu zneužívali a přetěžovali. Je 
to podobné jako v manželství. Muž 
nemůže opravdově přilnout ke své 
ženě, pokud si ji nezamiluje a pokud 
ji neučiní svou. Právě osobní vztah 
a zodpovědný přístup k přírodě před-
stavuje rozdíl mezi špatným a dobrým 
hospodářem. Nemůžeme očekávat po 
lidech, aby se k přírodě chovali ohledu-
plně a zodpovědně a měli k ní hluboký 
osobní vztah, když jim ve školách 
i v médiích tvrdíme, že stejně jako oni 
také příroda vznikala náhodným slepo-
váním atomů a molekul po milióny let 
bez jediného zásahu tvůrčí inteligence 
a mravnosti. Mezi člověkem a příro-
dou existuje hluboké pouto, příroda 
byla vytvořena pro člověka, který byl 
obdařen schopnostmi k jejímu spra-
vování a ochraně. Právě tato blízkost 
vzájemného vztahu mezi člověkem 
a přírodou vede mnohé lidi k mylné 
představě, že člověk pochází z přírody, 
že je její produkt a nikoliv správce. 
Odvozujeme-li ale hodnotu člověka 

Toulcův dvůr, Kubatova 1/32
102 00 Praha 10-Hostivař
tel.: +420 272 660 501, e-mail: bioliga@pro-bio.cz, 
infocentrum@biospotrebitel.cz

PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů
potravin a přátel ekologického zemědělství
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on už je takový, protože to zdědil po 
svých zvířecích předcích. Zvířata přeci 
neobdělávají a nechrání okolní přírodu, 
správcovství je něco, co je nad jejich 
síly. A jak často dnes slýcháme větu: 
„Za to může genetika… nikdo nezapře 
svoje geny, atd.“ Mohli bychom hledat 
další a další důvody, a jistě bychom 
nějaké našli, proč nemít osobní vztah 
k přírodě, proč ji nespravovat ohledupl-
ně a citlivě, proč ji nechránit a nezvele-
bovat. Mnohem lepší ale bude, když se 
vrátíme ke svým vznešeným kořenům 
a zodpovědně uchopíme své poslání 
správců a ochránců přírody. Pokud totiž 
lidstvo půjde dál destruktivní cestou 
sobectví, logicky musí dojít ke kata-
strofě nejhorší, a tou je záhuba lidstva 
a zánik života na této planetě. Začíná 
to vírou v náhodu a neosobní kosmos 
a končí to vandalismem a drancováním 
přírodních zdrojů. Jedinec, který si to 
uvědomuje, nechce být nevděčným 
dítětem, nehodlá být lhostejným spo-
luviníkem a rád by nějakým způsobem 
přispěl ke zlepšení situace, může začít 
jednat okamžitě – např. podporou 
biozemědělství, které hledá způsoby 
jak respektovat a zároveň co nejlépe 
využít přirozených potřeb zvířat, rostlin 
a životního prostředí.

Jak to bylo dříve?

Člověk zasadil čisté semínko do 
přirozeného prostředí, upravil mu také 
okolní podmínky tak, aby mu poskytl 
kvalitní růst, ale bez toho, aniž by do 
procesu uměle zasahoval. Semínko 
zaléval čistou vodou, podporoval jeho 
růst přírodním hnojivem, poskytnul 
mu velké množství sluneční energie 
a nechával mu přesně tolik času, kolik 
takové semínko potřebuje, aby se 
během své cesty k dospělosti naplnilo 
vším, co je třeba k tomu, aby splnilo své 
poslání – obětovat svůj život pro život 
a zdraví člověka, který o něho po celou 
dobu pečoval, a poskytnout potravu 
také zvířatům. Ten stejný způsob samo-
zřejmě platil i u chovu zvířat. Člověk 
má schopnosti 
a možnosti 
(prostředky) jak 
pečovat o zdraví 
zvířat a jejich 
životní prostředí. 
Když nějaké zvíře 
zesláblo nebo 
onemocnělo „přirozeným“ způsobem, 
člověk vytvořil nezbytné podmínky 
k tomu, aby mohlo být uzdraveno. To 
je ostatně i hlavní poslání vědy, aby 
nabyté poznání aplikovala pro blaho 
člověka i přírody. Člověk dohlížel na 
přirozený růst stáda, vedl jej k čerstvým 
pastvinám a chránil před nebezpečím. 
Dnes se ale snažíme ze zvířat vytěžit 
maximum, a když už nemohou dál 
produkovat mléko nebo vejce, pošle-
me je na jatka. Navíc, většinu jejich 
nemocí způsobujeme my lidé tím, jak 
se k nim chováme a jaké prostředí jim 
vytváříme. Místo přirozeného prostředí 
je ve většině případů zavíráme do 
budov a klecí, kde jsou zvířata vystave-
na obrovskému stresu, což způsobuje 

často těžké choroby a následný úhyn. 
S tím se ale ve velkochovech počítá, 
vše se potom započítá do výsledné 
ceny produktu, takže z ekonomického 
hlediska není důvod cokoliv měnit. 
A tak jsme postupně ze zvířat učinili 
stroje na výrobu mléka, masa, vajec 
a kožešin. Místo vytvoření a ochrany 
podmínek k jejich uzdravení a důstoj-
nému životu, jim dáváme agresivní 
antibiotika a růstové hormony nebo 
je pošleme rovnou na jatka, protože 
léčba nemocného zvířete by se 
v našem ekonomickém systému příliš 
prodražila. Například jateční kuře 
z velkochovu v roce 1950 bylo vypěs-
továno za 3 měsíce, dnes (v roce 2008) 
je vypěstováno za pouhých 48 dnů do 
téměř dvojnásobné velikosti. K podob-

nému „vývoji“ 
došlo i v chovu 
dobytka a prasat. 
Tímto přístupem 
dáváme jedno-
značně přednost 
potištěným 
papírkům před 

živými bytostmi… vyděláváme peníze 
na úkor zvířat, okolní přírody a lidského 
zdraví. Nezřídka aplikujeme tento 
„ekonomický“ přístup také ve vztahu 
k druhým lidem, které vnímáme jako 
prostředek k nabytí hmotného bohat-
ství a k dosažení „vyššího“ společenské-
ho postavení. 

Není snadné vyskočit z jedoucího 
vlaku, stejně jako není snadné rozjetý 
vlak zastavit… a ten současný vlak jede 
stále rychleji. Každý rozjetý systém má 
určitou setrvačnost a vliv na zdánlivě 
nesouvisející oblasti našeho života. 
Proto je potřeba začít především 
u výchovy dětí a mladých lidí. Pokud 
se nám nepodaří obrátit myšlení lidí 

zpět k trvalým hodnotám, je jakákoliv 
změna jen zdánlivá, neboť řešíme jen 
příznaky a nikoliv příčinu. Vštěpová-
ním zásad, které vycházejí z vyšších 
a daleko trvalejších hodnot, než je 
momentální ekonomický zisk, můžeme 
vychovat lidi, kteří budou schopni 
fungovat v jiném systému hodnot, 
kde jsou člověk a příroda tou hlavní 
a nejvyšší hodnotou.

Má-li být myšlenka biozemědělství 
přijata širokou veřejností, je nutné 
dát lidem hmatatelné důkazy, že 
jde o aktuální a poměrně snadno 
realizovatelný projekt, jehož výsledkem 
nejsou jen plné obchody a bankovní 
konta, ale především zdravá a krásná 
příroda a zdraví lidé. Samozřejmě, 
myšlenku biozemědělství je třeba 
přizpůsobit dnešním potřebám 
a možnostem. Nelze se vrátit přesně 
tam, kde vše začalo, ačkoli by to bylo 
to nejzdravější řešení pro planetu, 
jaké může být. Můžeme se tomu však 
co nejvíce přiblížit a co nejvíce čerpat 
z dávné moudrosti. Je to jediný způsob, 
jak chránit a rozvíjet Zemi a život na ní.

... a jak je to dnes

Stroj zasadí geneticky upravené semín-
ko do půdy, která je značně upravena 
chemickými prostředky. Když vyklíčilo 
a vylezlo nad zem, hned dostalo sprchu 
chemických postřiků a hnojiv a takto 
to pokračovalo dále, až vznikl dokonalý 
fi nální produkt, ovšem bez naplnění 
svého poslání.

Dobrý hospodář přemýšlí vždycky nad 
tím, jak vytvořit co nejlepší a nej-
přirozenější podmínky pro úspěšné 
pěstování plodin a pro důstojný chov 
zvířat. Dobrý hospodář vytváří a chrání 
vyšší hodnoty, než jsou okamžitý 
fi nanční zisk a maximální produktivita, 
jde mu především o kultivaci životního 
prostředí, které pak bude přirozeně 
produkovat kvalitní potraviny, bude 
zdravé, stabilní a krásné. Pro dob-
rého hospodáře jsou produktivita 
a fi nanční zisk výsledkem (a nikoliv 
příčinou) dobrého a ohleduplného 
hospodaření, nikdy ne cíl. Právě bio-
zemědělství představuje první a nej-
důležitější krok směrem k dobrému 

Bio je, alespoň pro mne, synony-
mum pro zdraví, čistotu, morál-
ku, empatii, pokoru a návrat 
k původnímu poslání. Není zde 
místo pro sobectví, manon, faleš 
a znehodnocení přírodních zákonů.

1. Biopotraviny obsahují vícevitamínů, 
minerálních látek, enzymů a dalších 
živin oproti klasickým potravinám.

2. Biopotraviny neobsahují umělá 
sladidla, zvýrazňovače chuti 
a další chemicky syntetizované látky 
poškozující lidské zdraví.

3. Bioovoce a zelenina nejsou konta-
minovány jedovatými chemikáliemi 
(herbicidy, pesticidy, insekticidy, aj.) 
a mají nižší obsah dusitanů.

4. Ekofarmáři neznečišťují vzduch, 
půdu a vodu chemickými pesticidy 
a umělými hnojivy. 

5. Biopotraviny zásadně neobsahují 
geneticky modifi kované organismy.

6. Ekofarmáři nepoužívají antibiotika 
ani růstové hormony.

7. Ekozemědělství šetří energií 
a přirozeným způsobem recykluje 
suroviny. Bioprodukce snižuje 
naši závislost na neobnovitelných 
zdrojích energie.

8. Podporuje správnou ekonomiku, 
šetří naše daně.

9. Biozemědělství se chová humánně 
ke zvířatům.

10. Biosystém podporuje morální 
hodnoty.

desatero

hospodaření a obnovení původního 
vztahu mezi přírodou a člověkem, který 
ji buduje a chrání.

Je možné se setkat se spoustou názorů 
na biosystém – je to módní záležitost, 
výborný marketingový tah, konečně 
správná věc, zdravá alternativa, 
fanatismus, nesmysl, na který není čas, 
apod. Samozřejmě je to o tom, jak to 
který člověk osobně vezme. Každopád-
ně – pokud bychom měli hodnocení 
vztáhnout na hlubší význam – BIO je, 
alespoň pro mne, synonymum pro 
zdraví, čistotu, morálku, empatii, 
pokoru a návrat k původnímu 
poslání. Není zde místo pro sobectví, 
manon, faleš a znehodnocení pří-
rodních zákonů. Takže pokud bych 
měl využít svého privilegia, rozumně 
a svobodně si vyberu BIO. :)

Příroda a společnost  M – Bio / Systém Bio – Módní vlna nebo moudré hospodaření?
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Přehled minerálů

B12 
(kobalamin)

Potřebný pro tvorbu 
nukleových kyselin, 
a tím pro všechny buň-
ky. Tvorba červených 
krvinek.

Anémie, poškození 
nervových funkcí. 
Nedostatek B12 se 
projevuje u striktních 
makrobiotiků, při 
poruchách vstřebávání.

Výjimečně u dětí 
s genetickými 
poruchami.

Biotin Potřebný pro metabo-
lismus glukózy a někte-
rých mastných kyselin. 
Pracuje téměř v každé 
buňce.

Vzácné – bolesti svalů, 
únava, ztráta chuti 
k jídlu, nespavost.

Jako vitamin B12. Tvoří ho bakterie ve 
střevě. Ořechy, semena, 
žampiony, sója, kvas-
nice, neloupaná rýže, 
zelenina, klíčky.

Kyselina listová Potřebná pro tvorbu 
nukleových kyselin, 
tvorbu červených 
krvinek.

Megaloblastová ané-
mie, průjmy, krvácení 
z dásní, ztráta hmot-
nosti, dráždivost.

Záchvaty u epileptiků. 
Megadávky narušují 
vstřebávání.

Pšeničné klíčky, tmavo-
listá zelenina, luštěniny, 
citrusové plody, šťávy.

Prvek Účinky Příznaky nedostatku Příznaky nadbytku Nejvhodnější zdroje

Vápník 
(Ca)

Potřebný pro pevné 
kosti, zuby, činnost 
svalů a nervů, srážení 
krve. Aktivuje enzymy 
látkové výměny.

Měknutí kostí, osteo-
poróza u dospělých, 
křivice u dětí.

Ledvinové kameny, 
vápenatění měkkých 
tkání (srdce, cévy, 
pankreas). Zhoršuje 
vstřebávání jiných 
prvků.

Mák, sezam, tofu, sója, 
mandle, růžičková 
kapusta, brokolice, 
ječmenné lístky.

Fosfor 
(P)

Potřebný pro pevné 
kosti, zuby, činnost 
svalů a nervů, pro 
výstavbu genetického 
materiálu. Udržuje 
pH, aktivuje enzymy 
látkové výměny.

Vyskytují se řídce. 
Slabost, bolest 
v kostech.

Snížená hladina 
vápníku v krvi. Poruchy 
metabolismu.

Dýňové semínko, obilo-
viny, ječmenné lístky, 
mák, luštěniny.

Draslík 
(K)

Udržuje objem 
tělesných tekutin, 
pH. Potřebný pro 
přenos nervových 
vzruchů, práci svalů 
a metabolismus.

Svalová slabost, srdeční 
arytmie. Zvýšená 
dráždivost, zažívací 
potíže.

Průjem, pocit na zvra-
cení, srdeční arytmie až 
zástava (činnosti) srdce.

Ječmenné lístky, 
banány, sušené 
ovoce, citrusy, zelenina, 
brambory.

Sodík 
(Na)

Udržuje objem těles-
ných tekutin. Potřebný 
pro přenos nervových 
vzruchů a práci svalů.

Vyskytují se řídce. 
Svalové křeče, bolesti 
hlavy, slabost.

Vysoký krevní tlak, 
poškození ledvin, 
srdeční selhání.

Kamenná mořská sůl, 
konzervované potravi-
ny, chléb.

Chlór 
(Cl)

Udržuje pH, je potřeb-
ný pro trávení.

Zřídkakdy. Poruchy pH. Poruchy pH. Kamenná a mořská sůl, 
pitná voda.

Železo 
(Fe)

Součást hemoglobinu, 
který přenáší kyslík.

Slabost, únava, bolesti 
hlavy, anémie.

Toxické hromadění 
v játrech, srdci. Cuk-
rovka, cirhóza jater, 
ateroskleróza, rakovina.

Luštěniny, sušené 
meruňky, sezam, 
dýňové semínko, len, 
mák, kokos.

Měď 
(Cu)

Součást enzymů, 
podporuje vstřebá-
vání železa a tvorbu 
pigmentu. Tvorba 
červených krvinek, 
pojivové tkáně.

Zřídkakdy. Anémie 
spojená s poruchou 
pigmentace kůže, vývoj 
kostí.

Zřídkakdy. Poškození 
jater, průjmy, zvracení. 
Snížení hladiny zinku 
v krvi. Ateroskleróza.

Luštěniny (hrách), 
ořechy, tmavolistá 
zelenina, ječmenné 
lístky, žito

Zinek 
(Zn)

Aktivuje přes sto enzy-
mů ovlivňujících zaží-
vání a metabolismus.

Zhoršené hojení ran, 
ztráta chuti k jídlu. 
Zaostávání fyzického 
i duševního vývoje.

Zvracení, bolesti 
břicha, krvácení do 
žaludeční sliznice.

Dýňové semínko, pše-
ničné klíčky, ječmenné 
lístky.

Jód 
(I)

Potřebný pro tvorbu 
tyroxinu.

Struma. Poruchy 
mentálního vývoje.

Poškození činnosti 
štítné žlázy. Struma.

Jodidovaná mořská 
a kamenná sůl, mořské 
řasy.

Selen 
(Se)

Spolupracuje s vita-
minem E na ochraně 
buněk, tuků a vitaminů.

Nespecifické poruchy. Zvracení, průjmy, 
poškození vlasů 
a nehtů. Únava, 
podrážděnost.

Obilniny, kukuřice, 
celozrnné výrobky, 
houby, cibule, česnek, 
brokolice.

Mangan 
(Mn)

Potřebný pro pevnost 
šlach a kostí. Součást 
několika enzymů.

Nespecifické poruchy. Poškození nervového 
systému.

Otruby, luštěniny, oře-
chy, celozrnné výrobky, 
ječmenné lístky.

Fluór 
(F)

Potřebný pro pevnost 
zubů a kostí. Podporuje 
vstřebávání vápníku.

Zubní kaz. Skvrny na zubní sklovi-
ně. Měknutí kostí

Voda, mořská sůl a řasy, 
zubní pasty.

Chróm 
(Cr)

Pracuje s inzulinem při 
metabolismu glukózy.

Příznaky cukrovky. Z potravy neznámé. Celozrnné výrobky, 
obilniny, kvasnice, 
kukuřice, arašídy.

Molybden 
(Mo)

Součást metabolických 
enzymů.

Nespecifické poruchy. Bolesti kloubů. Luštěniny, tmavolistá 
zelenina, obiloviny, 
celozrnné výrobky.

Síra 
(S)

Potřebná pro zdraví 
vlasů, nehtů a kůže. 
Součást několika 
aminokyselin.

Nespecifické poruchy. Z potravy neznámé. Pšeničné klíčky, luštěni-
ny, arašídy.

Kobalt 
(Co)

Součást vitaminu B12, 
tvorba červených 
krvinek.

Perniciozní anémie. Z potravy neznámé. Mořské řasy. Součást 
vitaminu B12
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Přehled vitaminů

Vitamin Účinky Příznaky nedostatku Příznaky nadbytku Nejvhodnější zdroje

A 
(retinol)

Udržuje zdravou 
sliznici, pokožku, zuby, 
kosti, nehty, dásně 
a činnost žláz. Pod-
poruje vidění za tmy. 
Brání vzniku některých 
druhů rakoviny. Chrání 
mastné kyseliny před 
oxidací.

Šeroslepost, poškozený 
vývoj dětí, suchá 
pokožka, časté infekce.

Bolesti hlavy, únava, 
neostré vidění, průjmy, 
suchá pokožka, poru-
chy menstruace, kožní 
vyrážky, nechuť k jídlu, 
svědění, vypadávání 
vlasů. Poškození plodu 
v těhotenství.

Žlutá, oranžová 
a tmavolistá zelenina, 
ječmenné lístky, 
žluté a oranžové ovoce, 
obohacené nízkotučné 
mléčné výrobky, 
obohacené cereálie.

C 
(kyselina 
askorbová)

Pomáhá při tvorbě 
vaziva, posiluje cévní 
stěnu, má protialergic-
ké účinky.

Krvácející dásně, 
uvolněné zuby. 
Snadný vznik modřin. 
Suchá, popraskaná 
kůže. Nechutenství. 
Pomalé hojení ran.

Oxalátové ledvinové 
kameny, oxalátová 
deposita v srdci 
a jiných orgánech. 
Dráždění močového 
ústrojí. Průjem. Porucha 
krvetvorby. Nadměrná 
tvorba volných radikálů 
z deposit železa.

Citrusové plody, 
citrusová šťáva, jahody, 
meloun, zelí, květák, 
brokolice, červená 
a zelená paprika, rybíz.

Přehled vitaminů, 
minerálů a fytochemikálií
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D 
(kalciferoly)

Pomáhá udržovat 
zdravé kosti a zuby. Je 
potřebný pro vstřebá-
vání vápníku.

Rachitis (křivice) u dětí, 
měknutí kostí u dospě-
lých. Osteoporóza.

Vápenatění tkání 
(srdce, ledviny, cévy). 
Křehké kosti, vysoký 
tlak, průjmy, zvýšený 
cholesterol.

Přiměřené opalování, 
obohacené cereálie, 
vaječný žloutek.

E 
(tokoferoly)

Pomáhá při tvorbě 
červených krvinek, 
svalů a jiných tkání. 
Chrání mastné kyseliny 
před oxidací a buňky 
před poškozením.

Zvýšená oxidace 
mastných kyselin 
a tím zvýšené riziko 
aterosklerózy a infarktu 
myokardu.

Pravděpodobně snížení 
sexuálních funkcí.

Olejnatá semena, 
rostlinné oleje, ořechy, 
obilné klíčky, obohace-
né cereálie, kukuřice.

K 
(chinóny)

Potřebný pro správné 
srážení krve a metabo-
lismus kostí.

Zvýšené krvácení, 
poškození jater.

Žloutenka u dětí. Tvoří se v organismu 
vlastními střevními 
bakteriemi. Špenát 
a jiná tmavolistá zele-
nina, oves, pšeničné 
klíčky, zelí, brambory, 
obilniny.

B1 
(thiamin)

Podporuje získávání 
energie z cukrů, chuť 
k jídlu, trávení a nervo-
vou soustavu.

Strach, hysterie, 
deprese, nevolnost, 
svalové křeče, ztráta 
chuti k jídlu. Časté 
u alkoholiků. 

Nadbytek jednoho 
z vitaminů skupiny B 
může vyvolat nedosta-
tek jiného. Nadbytek B1 
vytlačuje B2 a B6.

Obilniny, cereálie, 
celozrnná mouka, 
obilné klíčky, kvasnice, 
luštěniny, neloupaná 
rýže, ječmenné lístky.

B2 
(riboflavin)

Potřebný pro metabo-
lismus každé potraviny. 
Udržuje sliznice a je 
potřebný pro správné 
vidění.

Poruchy zraku, potíže 
s polykáním, zanícené 
a bolestivé ústní 
koutky.

Může „vytlačovat“ B1 
a B6. Zvýšené ztráty 
bílkovin.

Tmavolistá zelenina, 
obilniny, ječmenné 
lístky, sója, kvasnice

B3 
(kyselina 
nikotinová, 
niacin)

Potřebný pro metabo-
lismus každé potraviny. 
Podporuje chuť k jídlu. 
Podporuje tvorbu 
některých hormonů.

Průjmy, zanícené ústní 
koutky.

Peptické vředy (žalud-
ku a dvanácterníku), 
porucha funkce jater. 
Srdeční arytmie, 
zvýšená hladina cukru 
a kyseliny močové 
v krvi.

Arašídy, brambory, 
houby, olejnatá seme-
na, sója, kvasnice.

B5 
(kyselina 
pantotenová)

Podporuje metabo-
lismus buněk, činnost 
nadledvin, tvorbu látek 
regulujících nervovou 
činnost.

Známe jen z experi-
mentů: hypoglykémie, 
dvanácterníkové vředy, 
onemocnění kůže.

Může „vytlačovat“ B1. 
Megadávky mohou 
vyvolat průjmy a otoky.

Tvoří se ve střevě. 
Obilniny, celozrnné 
výrobky, ořechy, zeleni-
na, kvasnice, klíčky.

B6 
(pyridoxin)

Podporuje metabolis-
mus bílkovin a cukrů, 
tvorbu červených 
krvinek, nervovou 
činnost.

Deprese, únava, záněty 
sliznice dutiny ústní, 
svědění a olupování 
kůže. Záchvaty křečí 
u dětí. V těhotenství 
může nedostatek vita-
minu poškodit plod.

Megadávky mohou 
vyvolat ztrátu citli-
vosti prstů. Interakce 
s některými léky.

Pšeničné klíčky, obil-
niny, ječmenné lístky, 
kvasnice, sója, banány, 
pohanka, špenát, 
brambory.
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Pane doktore, o čem přednášíte 
kuřákům?
Kouření je moderní jev, který má 
jistě své pozitivní ekonomické prvky, 
nicméně na zdraví se podepisuje 
velmi negativně. Proto přednáším 
o tom, co nás vůbec ke kouření cigaret 
vede, jak kouření ovlivňuje délku lidského 
života. Velmi akutně je potřeba mluvit 
o kouření u těhotných žen. Pro podni-
katele je důležité vědět, zda kouření 
negativně neovlivňuje výkonnost při 
práci. Mluvím rovněž o legislativ-
ních podmínkách pro zaměstnance 

v rámci EU. Kouření má velký vliv 
náš sexuální život. No a nakonec 
musíme zmínit možnosti léčby. 

Jsou nějaké předpoklady, aby začal 
člověk kouřit? Například genetické 
vlohy? 
Na to, aby člověk začal kouřit nemají 
genetické předpoklady žádný vliv. 
V mozku jsou nikotinové receptory, 
jejichž množství je individuální 
a které jsou při kouření senzitivnější 
a zmnožené. Proto je lepší s kouřením 
nikdy nezačínat. 

Jak je to s vlivem sociálního 
prostředí?
To je něco jiného. Sociální návyk je roz-
hodně velké nebezpečí. Dítě pozoruje, co 
dělají rodiče a pak to opakuje. Další 
problém je v tom, že pokud rodiče 
kouří v bytě a ten není dobře větrán, 
dítě se stává pasivním kuřákem. Tím 
rodiče v dítěti rozvíjejí závislost na 
nikotinu i bez přímého kouření tabá-
ku dítětem. Obdobně se to projevuje 
u dětí kuřaček, které v těhotenství 
nepřestali kouřit. Dále existují tzv. 
příležitostní kuřáci jen v určité situaci 
(např. ve stresu, v kavárně apod.). 

Jak nebezpečné je pasivní kouření?
Kouření zapříčiňuje nebo se spolu-
podílí na mnoha problémech a one-
mocněních – poškození cév, veškerá 
nádorová onemocnění, poškozuje 
zrak, snižuje možnost otěhotnění 
a funkčnost spermií. Pasivní kouření 
je v některých ohledech ještě nebezpečnější 

než kouření aktivní. 
Kvalita vdechovaného kouře, který 
vzniká při hoření cigarety je jiná, než 
u kouře, který vzniká jen při doutnání 
cigarety. Kuřák kouř vdechuje přes 
fi ltr, kouř má také při vdechování cca 
trojnásobně vyšší teplotu – zplodiny 
jsou tedy relativně méně škodlivé než 
z kouře doutnající cigarety, protože 
jsou „více spáleny“. Každým rokem 
způsobí kouření smrt ve 25 zemích 
EU více než 79 tisíc lidí, včetně 3500 
v ČR a 1730 na Slovensku.

Je kouření závislostí? Můžeme 
ji srovnat třeba se závislostí na 
drogách?
Kouření patří jednoznačně mezi 
závislostí. Má však 2 rozměry: psycho-
sociální závislost a závislost na nikotinu. 
Jak jsem již řekl, nikotinové receptory 
v mozku vysílají po svém obsazení 
nikotinem impulsy do dalších center 
mozku, která se nazývají centra 
„slasti“. Je to tedy stejný princip jako 
u „tvrdých“ drog. Podobně těžce se této 
závislosti zbavujeme. 

Jak zjistí kuřák, jestli je závislý na 
nikotinu?
K tomuto účelu jsou vyvinuty 
diagnostické dotazníky, ale dá se to 
celkem lehce určit i jednoduchou 
otázkou: Kdy si zapalujete první 
cigaretu? Pokud je to do 1 hodiny 
po probuzení, pak již jste závislý na 
nikotinu. Stejně tak, pokud kouříte 
alespoň 10 cigaret denně. Diagnos-
tické dotazníky odkrývají chování 
a míru závislosti kuřáka. Na jejich 
základě se pak určuje, která léčba je 
v daném případě nejlepší. Společnost, 
ale i kuřák by si měli seriozně přiznat, 
že závislost = nemoc, jejíž léčba nás 
něco stojí! 

Jak se dá závislost na nikotinu léčit?
Je několik možností: Psychoterapeutická 
metoda odvykání kouření je vhodná 
pro občasné kuřáky. Pokud někdo 
vykouří 20 cigaret denně a jedno 
vykouření zabere cca 3–5 minut, tak 
stráví s cigaretou zhruba 1–1,5 hodi-
ny. Když tento člověk přestává kouřit, 
tak má najednou o hodinu a půl času 
víc a může se stát, že neví, co s tímto 
volným časem dělat. 
Nejstarším způsobem léčby závislosti 
na tabáku je náhradní terapie nikotinem 
– snižováním dávek nikotinu či tzv. 
nikotinovými náhražkami. 

Jaká je úspěšnost této léčby?
Ze studií víme, že pokud se nikotino-
vé náhražky kombinují s psychotera-
pií, tak je úspěšnost okolo 20 %. Dnes 
však máme možnost ještě účinnějších 
metod léčby nebo případnou 
kombinaci metod. Posledním nej-
modernějším a nejúčinnějším typem 
léčby závislosti na nikotinu je metoda 
cíleného působení na receptory nikotinu 
v mozku. Od roku 2006 jej užívali 
již miliony lidí ve světě s účinností 
50–60 % podle délky užívání.  

V rámci Evropské unie jsou Češi 
velmi tolerantní ke kouření. Proč to 
tak je?
Je zajímavé, že většina dospělé popu-
lace je nekuřácká, přesto se jakoby 
přizpůsobuje menšině kuřáků. Je to 
zvláštní a bude to souviset s informo-
vaností a osvětou našich občanů.

Jsou rozdíly mezi kuřáky a kuřačka-
mi? Jaké jsou poměry žen a mužů, 
kteří kouří?
Celkově v dospělé populaci ČR 
kouří cca 28 % obyvatel a máme víc 
kuřáků mužů než žen. Jiná je situace 

u dětí od 12 do 18 let, kde kouří 
téměř polovina z nich – tato statistika 
vychází z předpokladu, že nekuřák je 
defi nován tak, že si cigaretu nezapálí ani 
jednou v průběhu týdne. Alarmující je, 
že nadpoloviční většina z nich jsou 
děvčata.

Jaký je důvod, že mezi dětmi kouří 
více dívek?
Po ukončení 2. světové války se 
v dobových dokumentech začíná  
více popisovat kouření u žen. Může to 
mít souvislost s emancipací, s dostup-
ností cigaret, s módními trendy ve 
společnosti, reklamou atd. Ze statistic-
kých dat onkologických společností 
je možné vysledovat, že u žen nastal 
prudký nárůst nádorů plic v 90. letech 
20. století vůči nádoru prsu. 

Existují různé semináře proti 
kouření? Mohou kuřákovi skutečně 
pomoci? 
Pokud chce člověk přestat kouřit, tak 
může postupovat buď individuálně 
– své problémy řeší pouze s terape-
utem on sám – anebo má možnost 
skupinových seminářů. Lidé ve skupině 
se společně povzbuzují, pomáhají si 
v poklescích a vzájemně se motivují. 
Jednou z motivací je samozřejmě 
i fi nanční zisk z ušetřených peněz za 
cigarety, kterých můžete utratit až 
desetitisíce ročně.

MUDr. Jozef Čupka

se týká i pasivních kuřáků

ROZHOVOR s MUDr. Jozefem Čupkou z poradny pro odvykání kouření, před-

sedou Společnosti pro prevenci nemocí, který spolupracuje s Ústavem veřej-

ného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK – Praha. Je také konzul-

tantem výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pro preventivní 

programy v primární péči.
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Ztráta vlasů
Kouření snižuje imunitu člověka, 
proto může být náchylnější k autoi-
muním onemocněním (např. lupus 
erytematosus, který může způsobit 
vypadávání vlasů, vyrážek a vředů na 
tváři…).

Oční choroby
Kouření může zhoršovat některé 
nemoci očí. Výskyt šedého zákalu 
je u kuřáků o 40 % vyšší než u těch, 
co nekouří. Kouření je také spojeno 
s vyšším výskytem tzv. makulární 
degenerace (jedná se o nevyléčitelnou 
nemoc, při které je porušena centrální 
část sítnice oka – makula, která umož-
ňuje zrakovou ostrost, tedy schopnost 
číst, rozeznávat tváře, barvy, řídit 
auto…).

Tvorba vrásek
Kouření způsobuje stárnutí pokožky – 
redukuje její prokrvení a vede k úbyt-
ku bílkovin, které způsobují elasticitu 
kůže (pokožka je suchá, často zvláště 
v obličeji poseta drobnými lineárními 
vráskami).

Ztráta sluchu
Kouření zvyšuje ukládání patologic-
kých látek do cévních stěn (skleróza), 
čímž dochází ke snížení průtoku krve 
vnitřním uchem. Kuřáci mohou ztratit 
sluch dříve než nekuřáci. Navíc mají 
častěji záněty středního ucha. 

Rakovina kůže
U kuřáků je dvojnásobné riziko vzni-
ku formy, při které vznikají nehojící 
se vředy na kůži.

Zubní kaz
Kouření narušuje fyziologické složení 
chemických látek v ústech. Násled-
kem je, že se na zubech tvoří zubní 
povlak, dochází k jejich zabarvení 
(žloutnutí) a větší kazivosti. 

Chronický zánět průdušek a roze-
dma plic
Kromě rakoviny plic kouření způ-
sobuje i chronický zánět průdušek 
(bronchitida; je provázena vykašlává-
ním hustého hlenu, dušností a sní-
žením fyzické zdatnosti) a rozedmu 
plic (emfyzém; dochází k trvalému 
rozšíření dýchacích cest a destrukci 

plicních měchýřků, čímž se zmenšuje 
kapacita plic).

Osteoporóza
Krevní barvivo (hemoglobin) má 
schopnost na sebe vázat kyslík, ale 
také přenášet oxid uhličitý. Oxid 
uhličitý je obsažen i v dýmu z cigaret. 
Kuřáci proto při kouření snižují kapa-
citu hemoglobinu na sebe vázat kyslík 
až o 15 %, což může mít za následek 
snížení kostní denzity (hustoty). Kosti 
se proto lépe lámou a hůře se hojí.

Onemocnění srdce a cév
Každý třetí člověk dnes umírá na 
nemoci srdce a cév. Kouření patří 
mezi největší rizikové faktory vzniku 
těchto nemocí. Kouření urychluje 
proces cévní aterosklerózy, zvyšuje se 
srdeční tep a tím krevní tlak, násled-
kem může být vytváření krevních 
sraženin v krevním řečišti, které 
mohou způsobit srdeční infarkt nebo 
mozkovou mrtvici.

Žaludeční vředy
Kouření snižuje odolnost vůči bakteri-
ím, které způsobují vředy na žaludeční 
sliznici a snižuje schopnost neutrali-
zovat žaludeční kyselinu. Žaludeční 
vředy se proto u toho, kdo kouří, hojí 
déle a onemocnění se vrací. 

Žloutnutí prstů
Dehet z cigaret se usazuje na koneč-
cích prstů a nehtech a způsobuje 
jejich zažloutnutí. 

Rakovina dělohy a potraty
Kromě zvýšeného rizika rakoviny 
dělohy kouření zvyšuje i možnost 
otěhotnění. Kromě toho zapříčiňuje 
komplikace při těhotenství a při 
porodu. Kouření při těhotenství navíc 

Světová zdravotnická organizace zveřejnila informaci, že každých osm se-

kund zemře člověk na nemoci, které způsobilo nebo na ně mělo vliv kouře-

ní. Vědci se domnívají, že lidi, kteří, začnou kouřit v době dospívání (a to je 

téměř 70 % všech kuřáků), zemřou o 20–25 let dříve než ti, kteří si nikdy ci-

garetu nezapálili. Není to jen rakovina plic nebo onemocnění srdce, kouření 

spolupůsobí na mnoho dalších zdravotních potíží a nemocí.

může způsobit nízkou porodní 
váhu dítěte. Potraty u kuřaček jsou 
2–3krát častější než u žen, které 
nekouří.

Poškozené spermie
Kouření poškozuje množství i kva-
litu spermií. Mění také jejich DNA, 
což může mít za následek potrat 
nebo vrozené vady dítěte. Protože 
kouření urychluje aterosklerotické 
změny v cévách, snižuje tak průtok 
krve do penisu, což může vést 
k impotenci. Neplodnost je u kuřá-
ků častější. 

Lupénka
U kuřáků se vyskytuje častěji. 
Lupénka je neinfekční chronická 
zánětlivá kožní choroba, která 
zanechává na různých místech těla 

Když se zamyslíme hlouběji nad 
zlozvykem kouření, zjistíme, že 
kromě prokazatelných zdravotních 
a ekonomických negativ zde existují 
i závažná sociální a ekologická rizika. 
Člověk, který si zapálí cigaretu na 
autobusové zastávce, na ulici, ve 
vlaku nebo doma poškozuje zdraví 
nejen sobě, ale většinou mnohem 
více také druhým lidem, šíří zápach 
tabákového kouře a pravidelně přispívá 
k zisku a rozvoji tabákového průmyslu, 
jehož reklamní kampaně zaměřené 
především na mladé lidi často 
hraničí s nezákonnými praktikami 
a ohrožováním mravní výchovy dětí 
a mládeže. 

Pro nekuřáka je těžké, ne-li přímo 
nemožné, si představit, že dobrovolně 
a pravidelně vdechuje kouř do svých 
plic a dokonce, že bez něj nemůže 
normálně fungovat, protože je závislý 
na obsaženém nikotinu. Závislost 
na tabáku je zjevně natolik silná, že 
kuřák často neváhá zapálit si cigaretu 
na veřejnosti, dokonce i na místech, 
kde je kouření zakázáno a několik 
minut tímto sebezničujícím jednáním 
obtěžuje své okolí. Nalézt mezi kuřáky 
ohleduplného a zodpovědného člověka je 
v podstatě nemožné, protože krátkodobý 
pocit uspokojení z vykouřené cigarety 
je pro něho přednější než ochrana 
zdraví a dobré vztahy s druhými 
lidmi. 

Kouření patří mezi nejsilnější a nejčastější 
závislosti zvláště mezi dětmi a mládeží. 
Mladí lidé jednak rádi zkoušejí nové 

Roky života ovlivněné zdravotními omezeními
(DALY – Disability Adjusted Life Years) – země EU
Defi nice DALY: jeden DALY = ztráta jednoho roku života ve zdraví

Zdroj: The World Health Report 2002. Redocing risks, promoting health life. WHO.

Hlavní rizikové faktory vyjádřené jako % z celkových let DALY

Nízká spotřeba
ovoce a zeleniny
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Nechráněný sex

Drogy

Tělesná inaktivita

Nadváha

Cholesterol

Alkohol

Krevní tlak

Tabák

svědivé šupiny, které tvoří červeně 
zabarvené fl eky a plochy. 

Nedokrevnost nohou
Jde o onemocnění cév dolních kon-
četin, při kterém se snižuje přívod 
krve a živin do tkání. Neléčená 
nedokrevnost nohou vede ke gang-
réně (odumírání tkáně) a k amputaci 
postižené oblasti.

Rakovina
Cigarety a dým z nich obsahují více 
než 40 součástí, které způsobují rako-
vinu. Kuřák má 22krát vyšší možnost 
než nekuřák onemocnět rakovinou 
plic. Čím člověk kouří déle, tím má 
větší možnost onemocnět různými 
formami rakoviny, např. rakovinou 
nosu, jazyka, ústní dutiny, hltanu, 
hrtanu, žaludku, močového měchý-
ře, tlustého střeva a konečníku. 

Co kouření způsobuje?
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Co způsobuje zvýšenou

nemocnost
zaměstnanců? Změna 

životního stylu 
je základem 
prevence 
a léčby 
většiny 
onemocnění.

Mnohé studie přesvědčivě dokázaly, že nevhodná 
skladba jídelníčku, sedavý způsob života, konzumace 
alkoholických nápojů a kouření způsobují vznik a rozvoj 
civilizačních onemocnění jako jsou například ischemická 
choroba srdeční, mrtvice – cévní mozková příhoda, cuk-
rovka, cirhóza jater, rakovina – plic, prsu, prostaty a tlus-
tého střeva. S tím je samozřejmě spojena také zvýšená 
únava, nesoustředěnost, nepřítomnost na pracovišti 
a v důsledku toho i značné neinvestiční náklady firmy 
po celou dobu nemoci. 

Změna životního stylu je základem prevence a léčby 
většiny	onemocnění.	Dokonce	již	existují	firmy	a	orga-
nizace, které do zdravotního pojištění zahrnují 
také preventivní programy. Jejich 
ekonomická návratnost je 
nesporná…

MARANATHA o. s.

Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4  
tel.: (+420) 224 210 571 
fax: (+420) 224 210 559 

e-mail: libor.votocek@maranatha.cz 
nikola.pukova@maranatha.cz 

www.mlifestyle.cz

Nabízí již mezinárodně vyzkou-
šený program transformovaný 
na podporu zdravého životního 
stylu v českém prostředí.

… představuje speciální 
koncept prevence civilizačních 
chorob pracujících.

Vaše zdravá volba!

Profesionální 
partneři 
a 
studijní 
materiály

Nabízíme zdarma prezentaci i vzorovou 
lekci s příslušnými studijními materiály.

Lektoři: 
Mgr. Libor Votoček – absolvent MFF UK 
Praha, 5letá učitelská a odborná praxe: 
Koordinátor projektů Maranatha LifeStyle/
Science, doktorand na MFF UK Praha, lektor 
přípravných kurzů fyziky na VŠ (Institut 
Sokrates), vědecko-technický pracovník ve 
Fyzikálním Ústavu AVČR Praha. 

MUDr. Jozef Čupka – poradna pro odvy-
kání kouření, předseda Společnosti pro 
prevenci nemocí, spolupracovník Ústavu 
veřejného zdravotnictví a preventivního 
lékařství 2. LF UK – Praha. Konzultant výboru 
Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 
pro preventivní programy v primární péči 
a redaktor odborného časopisu Practicus. 

Cílem projektu je poskytnout firmám potřebné 
know-how k realizaci ekonomicky velmi výhodného 
systému péče o zdraví svých zaměstnanců. Je dokázá-
no, že systematickým vzděláváním v této oblasti lze pře-
dejít většině nemocí, chronické únavě i stresu. Semináře 
nabízejí metody k udržení a znovunabytí pevného zdraví 
a kvalitního pracovního nasazení, které je ověřeno praxí, 
vědecky podložené a finančně rentabilní. 

Odbornými partnery jsou:
	 •	 Ambulancia	klinickej	výživy	(SR),	
	 •	 MUDr.	Jozef	Čupka,	
	 •	 MUDr.	Hana	Kahleová	–	IKEM),	
	 •	 Prof.	RNDr.	Vladimír	Král,	DrSc.),	
	 •	 Dr.	Hans	Diehl	DrHSc	a	projekt	CHIP	–	Coronary	

Health	Improvement	Project.	

firemní péče
o zaměstnance

Projekt nabízíme v rámci podpory

Letecká firma Lockheed-Martin (USA) zavedla pre-
ventivní ozdravný program, který jí pomohl ušetřit na 
zdravotním pojištění v průběhu 5 let více než 1 milión 
dolarů! Ve stejném období se snížila pracovní neschop-
nost zaměstnanců o 60 % a počet případů onemocnění 
vysokým krevním tlakem o téměř 90 %. Také se výrazně 
snížila nežádoucí fluktuace pracovníků.

V současném světě podnikání je znakem úspěchu 
dobré zdraví a elegance. Mezi vedoucími pracovníky 
neustále přibývá těch, kteří si udržují špičkovou kondici. 
Vědí totiž, že jinak o ně firmy nebudou mít zájem.

Lidé jsou tím nejcennějším „kapitálem“ mnoha spo-
lečností, a proto se firmám vyplatí podpořit zdraví vlast-
ních zaměstnanců. Zdraví zaměstnanci jsou podstatně 
produktivnější a spokojenější, proto má taková 
investice mnohonásobnou návratnost.

Žít tak, abychom zůstali 
zdraví, je ten nejlepší způsob, 
jak ušetřit co nejvíce peněz.

náklady na 
zdravotní péči

Zdraví 
&

Brožura na podporu firemní péče o zaměstnance – Maranatha.

8 z 10 obyvatel ČR zemře předčasně na nemoci srdce 
a cév (55%), mozkovou mrtvici nebo rakovinu (25%). 
V ČR je evidováno 750 tisíc diabetiků (2005), což je téměř 
dvojnásobek ve srovnání s rokem 1985 a celkové 
náklady na léčbu tohoto onemocnění jdou do 
desítek miliard korun. 

Hlavní příčinou je moderní strava bohatá na 
nasycené tuky, jednoduché cukry, sůl a cholesterol 
(fast-food, klasické závodní jídelny, rafinované 
potraviny), které jsou hojně zastoupeny 
v živočišných potravinách.

Dalšími	významnými	rizikovými 
faktory jsou nedostatek pravidelného 
pohybu a nedostatečný nebo 
nekvalitní spánek. 

Vegani předcházejí 
až 90 % všech případů 
mozkové mrtvice.

Příčiny úmrtí v ČR v roce 2003

Poranění 
a otravy
8,2 %

Nemoci 
oběhové 
soustavy

52,8 %

Nemoci 
trávicí 

soustavy
3,8 %

Nemoci dýchací soustavy
4,1 %

Novotvary 
(nádory)

26,5 %

Ostatní
4,6 %

Muži

Nemoci 
oběhové 
soustavy

57,5 %

Novotvary 
(nádory)

24,3 %

Poranění 
a otravy
5,4 %

Nemoci 
trávicí 

soustavy
3,3 %

Nemoci dýchací soustavy
3,6 %

Ostatní
5,9 %

Ženy

způsobené špatným
Nejčastější nemoci

stylem
životním

 Lidské tělo a ochrana zdraví 
Základy anatomie a fyziologie lidského těla.

 Potraviny a ochrana zdraví 
Zdravý a vyvážený jídelníček a běžné chyby 
v každodenním stravování.

 Moderní potraviny a civilizační nemoci 
Nezdravé potraviny a nápoje, možnost jejich 
náhrady.

 Pohyb a tvůrčí činnost z pohledu preventivní 
medicíny 
Praktické tipy a návody pro pracovně vytížené 
osoby.

Potravinové doplňky, kosmetika a ochrana zdraví 
Přehled aditiv, jejich význam a rizika.

Zdravý životní 
styl prevence&

Informace, 
povědomí, 
rozpoznání… 
První kroky 
ke zdraví.

Mezilidské vztahy, mysl, emoce a ochrana zdraví 
Vztah mezi fyzickým a duševním zdravím. 
Příčiny a možná řešení stresu.

Závislosti – drogy, alkohol, kouření, sex a další 
Jejich nejčastější příčiny 
a léčba – včasné 
rozpoznání závislostí 
a případná pomoc. 

Ráda pracuji na projektech
, které 

mají i přidanou hodnotu. A
 tady je 

jí víc než dost :) 
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24. 11. Věda a její předpoklady 
Musí vědec vždy předem vyloučit inteligenci a záměr 
jako (prvotní) příčinu pozorovaných skutečností?

1. 12. Věda a její metody 
Operační versus historická věda a jejich 
principiální omezení

8. 12. Věda a víra – Stvoření nebo evoluce? 
Základní srovnání evolučního a stvořitelského pohledu

15. 12. Evoluce nebo stvoření? 
Otázka původu z pohledu biochemie

5. 1. Evoluce nebo stvoření? 
Otázka původu z pohledu informatiky a teorie informace

12. 1. Evoluce nebo stvoření? 
Otázka původu z pohledu fyziky, chemie a biologie

19. 1. Evoluce nebo stvoření? 
Otázka původu z pohledu společenského a morálního

Vážení přátelé!

Dovolujeme si Vás oslovit s přislíbenou nabídkou dodatečných seminářů cyklu 
„Kde jsme ztratili křídla“. 

MARANATHA o. s.
Nad Petruskou 3
120 00 Praha 2
tel.: (+420) 224 210 571
fax: (+420) 224 210 559
e-mail: info@maranatha.cz
web: www.maranatha.cz

Kde: Kongresové centrum, salónek 0.1 – vchod číslo 1
Kdy: vždy v 19:00 hod

 

PONDĚLÍ

Seminář povede Mgr. Libor Votoček (s podporou Prof. RNDr. Vladimíra Krále, DrSc.)
Libor Votoček je absolventem MFF UK Praha – obor fyzika, student Ph.D., učitelská praxe. Koordinátor projektů Marana-
tha LifeStyle / Science. Odborná praxe: na MFF UK Praha (současnost), učitel matematiky a fyziky na SŠ v Praze, lektor 
přípravných kurzů fyziky na VŠ – Institut Sokrates, vědecko-technický pracovník ve Fyzikálním Ústavu AVČR Praha 6.

TÉMA: Přírodní vědy a otázka původu 
 Odpovědi na otázky z přednáškového cyklu „Kde jsme ztratili křídla?“

Pohled VĚDY
– pozoruhodné skutečnosti z oblasti přírody, 

původu života a jeho projevů

Pokud nám potvrdíte svou účast, budeme rádi, každopádně jste vítáni 
i bez ohlášení! 
      Tým Maranatha

www.maranatha.cz

25. 11. GENESIS 1 Co bylo na počátku 
Vstup slova a řádu do existence

2. 12. GENESIS 2 Člověk korunou tvorstva 
Co znamená být stvořen k Božímu obrazu?

9. 12. GENESIS 3 Problém dobra a zla 
Stali jsme se bohy nebo jsme padli pod Boží obraz?

16. 12. GENESIS 4 Zrod náboženské nesnášenlivosti 
Člověk v příběhu Kaina a Ábela

6. 1. GENESIS 1–5 Tajemství lidského svědomí a ducha 
Aktualizace nadpřirozených, nadmateriálních, nade-
konomických hodnot

13. 1. GENESIS 6–7 Důsledky lidské poslušnosti 
a svévole 
Co určitě platí na zprávě o potopě, i kdyby se 
na ní vědci nedohodli?

20. 1. GENESIS 8–10 Nový začátek po celosvětové 
katastrofě 
Příklad z minulosti dává naději do budoucna

Vážení přátelé!

Dovolujeme si Vás oslovit s přislíbenou nabídkou dodatečných seminářů cyklu 
„Kde jsme ztratili křídla“. 

MARANATHA o. s.
Nad Petruskou 3
120 00 Praha 2
tel.: (+420) 224 210 571
fax: (+420) 224 210 559
e-mail: info@maranatha.cz
web: www.maranatha.cz

Kde: Kongresové centrum, salónek 0.1 – vchod číslo 1
Kdy: vždy v 19:00 hod

ÚTERÝ

Seminář povede Mgr. Dušan Kučera, MBA 
Dušan Kučera vystudoval Evangelickou teologickou fakultu v Praze, dále Teologický seminář ve Friedensau a externě kur- 
zy s Andrews University. Postgraduální studium absolvoval na Institutu pro průmyslový a finanční management s Pfeiffer 
University. Pracoval 4 roky jako pastor, 3 roky jako redaktor, 12 let jako manažer v mezinárodní společnosti, dnes je 
ředitelem Maranatha o. s.

TÉMA: Genesis krok za krokem 
 Duchovní základy lidského pokolení a jeho prostředí 

Pokud nám potvrdíte svou účast, budeme rádi, každopádně jste vítáni 
i bez ohlášení! 
      Tým Maranatha

Pohled VÍRY
– systematický výklad knihy Genesis

www.maranatha.cz

Vážení přátelé!

Dovolujeme si Vás oslovit s přislíbenou nabídkou dodatečných seminářů cyklu 
„Kde jsme ztratili křídla“. 

Pokud nám potvrdíte svou účast, budeme rádi, každopádně jste vítáni 
i bez ohlášení! 
      Tým Maranatha

www.maranatha.cz

8. 1. Lidské tělo a ochrana zdraví 
Základy anatomie a fyziologie lidského těla s důrazem na ochranu zdraví

15. 1. Potraviny a ochrana zdraví 
Základní parametry zdravého a vyváženého pokrmu

22. 1. Moderní potraviny a civilizační nemoci 
Přehled nebezpečných a nezdravých potravin 
a nápojů – jak, čím a za kolik je nahradit

29. 1. Pohyb a tvůrčí činnost z pohledu preventivní 
medicíny 
Vliv pravidelného pohybu a tvůrčí činnosti 
na lidské zdraví – tipy a návody

5. 2. Potravinové doplňky, kosmetika a ochrana zdraví
Význam a rizika potravinových doplňků a kosmetických výrobků

12. 2. Mezilidské vztahy, mysl, emoce a ochrana zdraví 
Jak chránit a rozvíjet své duševní a fyzické 
zdraví – v myšlení, emocích a mezilidských vztazích

19. 2. Závislosti – drogy, alkohol, kouření, sex 
a další – jejich nejčastější příčiny a léčba 
Jak rozpoznat včas příznaky závislosti a kde hledat případnou pomoc

MARANATHA o. s.
Nad Petruskou 3
120 00 Praha 2
tel.: (+420) 224 210 571
fax: (+420) 224 210 559
e-mail: info@maranatha.cz
web: www.maranatha.cz

Kde: Kongresové centrum, salónek 0.1 – vchod číslo 1
Kdy: vždy v 19:00 hod

čtvrteK

Seminář povede Mgr. Libor votoček (s podporou MUDr. Josefa Čupky)
Libor Votoček je absolventem MFF UK Praha – obor fyzika, student Ph.D. obor fyzika, učitelská praxe. Koordinátor projek-
tů Maranatha LifeStyle / Science. Odborná praxe: Ph.D. student na MFF UK Praha (současnost), učitel matematiky a fyziky 
na ZŠ (3x) v Praze, SŠ (1x) v Praze, lektor přípravných kurzů fyziky na VŠ – Institut Sokrates, vědecko-technický pracovník 
ve Fyzikálním Ústavu AVČR Praha 6.

tÉMA: Zdraví jako přirozený důsledek zdravého 
 životního stylu 
 Duchovní, duševní a fyzický rozměr zdraví a základy preventivní medicíny

Pohled na OCHrANU ZDrAvÍ
– zásady zdravého životního stylu z hlediska prevence

Pozvánky na jeden z mnoha přednáškových cyklů – Maranatha. Informační leták pro restauraci Maranatha, vizitky – Maranatha.

K tomu, abychom se dobře cítili a vypadali, velkou měrou přispívá, 
jak se stravujeme. Pro všechny, které zajímá zdravý životní styl, je tu 
vegetariánská restaurace Maranatha.

Tomuto záměru je podřízen i výběr kvalitních a prověřených surovin, 
ze kterých pro Vás pokrmy připravujeme. Do naší nabídky zařazuje-
me v co největší míře BIO suroviny a chceme jejich podíl neustále 
zvyšovat. Striktně se vyhýbáme surovinám, které obsahují umělá 
barviva, chemické konzervanty, různá umělá dochucovadla a látky 
zvýrazňující chuť, jako je např. glutaman.

Jíme zdravě – žijeme déle

Happy Hours
sleva 25%

pondělí–čtvrtek
15:00–21:00

Pro přípravu jídel používáme tyto suroviny 
Náhražky masa 
Robi maso – obsahuje rostlinnou bílkovinu (pšeničnou, rýžovou), 
vodu, obilné klíčky, červenou řepu a sůl. Nejsou v něm žádné živo-
čišné bílkoviny, cholesterol, syntetická barviva ani konzervanty.
Seitan – je rostlinná bílkovina z pšeničné mouky, která se připra-
vuje vymytím škrobu z pšeničné mouky, který se vaří ve vodě 
s mořskými řasami, sójovou omáčkou, zeleninou a kořením. Chutí 
a strukturou se blíží masu. Obsahuje velké množství kvalitní bílkoviny 
a cenné minerály a vitamíny.
Sójové maso – vyrábí se ze sójových bobů, ale konečný produkt 
již nemá se sojovými boby prakticky nic společného. Obsahuje 
minimum tuku, velké množství bílkovin, a také vitamíny A, B, E a mi-
nerální látky včetně železa a vápníku. Vzhledem k tomu, že sójové 
maso neobsahuje žádný lepek, je vhodné pro bezlepkovou dietu. 
Pravidelnou konzumací sójového masa dochází k prokazatelnému 
úbytku cholesterolu a díky obsahu vápníku působí preventivně proti 
vzniku osteoporózy. 
Tempeh – rostlinný sýr vyrobený fermentací sójových bobů. 
Je zajímavý tím, že obsahuje komplex vitamínů B.
Tofu – je znám jako sojový tvaroh, vyráběný srážením čerstvého 
sojového mléka. Dovede absorbovat jakoukoliv chuť a vůni, které 
převezme z přidaných ingrediencí. Je bohatý na kvalitní proteiny, 
vitamíny řady B a obsahuje nízké procento sodíku.

„Dětský koutek“

www.restauracemaranatha.cz

BB Centrum
budova Brumlovka
Vyskočilova 2/1100

Praha 4

www.restauracemaranatha.cz

Šmakoun – je plátek bílkovinné hmoty, která je vyrobena 
z čistých vaječných bílků, tedy z albuminu. Vzhledem i chutí se 
podobá vařenému drůbežímu masu. Neobsahuje cholesterol a díky 
nízkému glykemickému indexu zasytí na delší dobu.
Oleje a tuky: extra panenský (za studena lisovaný) olivový olej 
z Kréty, rostlinný margarín v BIO kvalitě a slunečnicový olej
Sladidla: nerafinovaný třtinový BIO cukr, med a javorový sirup
Dochucovadla: mořská sůl, kvalitní čerstvé nebo sušené bylinky, 
BIO rostlinný bujón Würzl

Bezvaječné těstoviny: např. kuskus – těstovina z pšeničné mouky
Náhražky mléka: rostlinná smetana s přídavkem podmáslí, 
sójové mléko a sójová smetana
Mléčné výrobky: kvalitní ovčí a kozí sýry a jogurty od přímého 
dovozce z Řecka, v omezené míře sýr parmazán z méně vhodného 
kravského mléka
Vejce: čerstvá BIO

Obiloviny a luštěniny: bulgur, rýže, jáhly, pohanka, pšenice 
špalda, pšenice kamut, fazole a cizrna

Nápoje
Čaje: bylinkové, ovocné nebo zelené v BIO kvalitě

Náhražky kávy: obilninová bezkofeinová káva v několika 
příchutích v BIO kvalitě

Čerstvé ovocné šťávy
Ovocné džusy: v konvenční i BIO kvalitě

Otevírací doba
SNíDaNě

pondělí–pátek
8:30–10:30 

Provozní přestávka
pondělí–pátek 

10:30–11:00

OSTaTNí
pondělí–čtvrtek

11:00–21:00
pátek

11:00–15:00
(květen–září do 18:00)

neděle
11:30–17:00

Objednávky přijímáme 
na tel.: 234 749 822 

nebo na www.restaura- 
cemaranatha.cz

Jestliže jste byli s našimi službami spoko-
jeni, řekněte to svým přátelům. Pokud jste 
byli s něčím nespokojeni, řekněte to nám, 
abychom mohli naše služby co nejdříve 
zlepšit. Rádi se od Vás necháme inspiro-
vat novými nápady, které můžete zapsat 
do knihy přání a připomínek nebo na 
e-mail: info@restauracemaranatha.cz

zástupce manažera

Prodejna zdravé výživy Maranatha
budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4

Zuzana Bartošová

Mobil: (+420) 725 527 940
Tel.: (+420) 296 303 331
Fax: (+420) 296 303 333
E-mail: Zuzana.Bartosova@bbcmaranatha.cz
Web: www.obchodmaranatha.czšéfkuchař

Vegetariánská restaurace Maranatha
budova Brumlovka, Vyskočilova 2/1100, Praha 4

Anna Fialová

Mobil: (+420) 725 772 652
Tel.: (+420) 234 749 822
Fax: (+420) 234 749 820
E-mail: Anna.Fialova@bbcmaranatha.cz
Web: www.restauracemaranatha.cz
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Informační leták restaurace – Marantha.

chutnatNechtechutnatNechtechutnatsichutnatsichutnatNechtesiNechtechutnatNechtechutnatsichutnatNechtechutnat

www.restauracemaranatha.czwww.restauracemaranatha.cz

Vážení hosté, přejeme Vám dobrou chuť
v naší restauraci Maranatha!  

Happy Hours
sleva 25%

pondělí–čtvrtek
15:00–21:00

„Dětský koutek“

BB Centrum
budova Brumlovka
Vyskočilova 2/1100

Praha 4
tel.: +420 234 749 822

Více informací
a otevírací dobu najdete na:

www.restauracemara-
natha.cz

Vaříme z pečlivě vybraných kvalitních a plnohodnotných surovin. 

Při přípravě pokrmů chceme neustále zvyšovat podíl biosurovin. 

Všechny suroviny jsou bez umělých barviv, chemických 
konzervantů a umělých dochucovadel. 

Jídelníček pro Vás sestavujeme vždy tak, aby byl nutričně 
vyvážený, pestrý a chutný. 

Každou návštěvou u nás podporujete ekologické zemědělství 
a recyklaci surovin.

Nabízíme tradiční gastronomické produkty z různých
částí světa. 

Z našeho jídla načerpáte energii, budete se po něm cítit lépe 
a nebudete v práci unaveni.

V příjemném prostředí naší restaurace uvolníte stres a setkáte
se vždy s milým a ochotným personálem.

V salónku Vám rádi připravíme
večírek, oslavu narozenin,
či � remní setkání.

FaktMýtus&Fakt&FaktMýtus&Mýtus

www.restauracemaranatha.cz

Mýty a fakta o bezmasé stravě

Fakt:  Vhodná kombinace celozrnných výrobků z obilovin, 
luštěnin, zeleniny, ovoce, ořechů, olejnatých semen, bylin 
a mléčných výrobků poskytuje člověku plnohodnotnou stravu,
ve které nechybí nic, co by lidské tělo mohlo potřebovat. 
Rostlinná strava se vyznačuje zdaleka největší rozmanitostí 
chutí, vůní, tvarů, barev, složení a obsahu zdraví prospěšných 
látek. Je nejbohatším zdrojem vitaminů, minerálů, aktivních 
enzymů, aj., které jsou rozhodujícím faktorem v udržení pevného 
zdraví a v prevenci civilizačních nemocí.

Fakt:  Tvorba kvalitní svalové hmoty není závislá na konzumaci 
živočišných bílkovin. Je podmíněna především pravidelnou 
fyzickou aktivitou, metabolickým zdravím vnitřních orgánů, 
dostatečným přísunem kvalitních sacharidů i proteinů 
a dostatečným odpočinkem. Masitá strava zatěžuje vnitřní 
orgány rizikovými látkami, které se uvolňují nebo vznikají při jejím 
trávení. Nadbytek živočišných bílkovin oslabuje ledviny, slinivku 
i játra a zhoršuje kvalitu krve. Mezi vegetariány nalezneme mnoho 
úspěšných sportovců.

Fakt:  Naopak, pokud jsou ve stravě zastoupeny nejdůležitější 
zdroje živin – celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce, 
ořechy, olejnatá semena a bylinky, kozí či ovčí jogurty nebo 
sýry – nemusíme se ničeho obávat. Nejčastějším součinitelem 
alergií a autoimunitních onemocnění u dětí jsou uzeniny, výrobky 
z bílé mouky – cukrovinky, bílé pečivo, sladkosti, limonády 
a nadbytečný příjem mléčných
výrobků z kravského
mléka. 

Mýtus: Bezmasá strava není plnohodnotná, vyvážená a zdraví prospěšná. 

Mýtus: Při vegetariánské stravě se netvoří dostatečné množství svalové hmoty.

Mýtus: Vegetariánství není vhodné pro děti.

Informační leták prodejny zdravé výživy – Marantha.

www.obchodmaranatha.cz

dušiPro tělodušiPro těloduši&duši&dušiPro tělo&Pro tělodušiPro těloduši&dušiPro těloduši

Otevírací doba
pondělí–čtvrtek

8:00 –18:00 
pátek

8:00 –15:00
(květen–září do 17:00)

sobota–neděle
zavřeno

BB Centrum
Budova Alpha

Vyskočilova 1461/2a
Praha 4

tel.: + 420 296 303 331
www.obchodmaranatha.cz

• Velký výběr produktů zdravé výživy a biopotravin.
• Přírodní kosmetika značek: Logona, Durance, Mrtvé moře DSM.
• Ekologické čistící prostředky Ecover.
• Užitková a dekorativní keramika.
• Bylinkové polštáře a dárečky pro potěšení.
• Knihy, CD a DVD s duchovní, psychologickou a vzdělávací 

tématikou.

Sortiment našeho obchodu pro Vás neustále rozšiřujeme, na 
požádání Vám rádi zhotovíme dárkové koše, či kosmetické 
balíčky.

Nabídka sortimentu obchodu

Prodejna zdravé výživy

Vyskočilova

Budějovická

Vyskočilova

Želetavská

METRO
Budějovická

Centrum

Brno

5. května (D1)

Alpha

BetaBrumlovka

Budova E

Budova C
Budova B Budova A

www.obchodmaranatha.cz

FaktMýtus&Fakt&FaktMýtus&Mýtus

Fakt:  Vhodná kombinace celozrnných výrobků z obilovin, 
luštěnin, zeleniny, ovoce, ořechů, olejnatých semen, bylin 
a mléčných výrobků poskytuje člověku plnohodnotnou stravu,
ve které nechybí nic, co by lidské tělo mohlo potřebovat. 
Rostlinná strava se vyznačuje zdaleka největší rozmanitostí 
chutí, vůní, tvarů, barev, složení a obsahu zdraví prospěšných 
látek. Je nejbohatším zdrojem vitaminů, minerálů, aktivních 
enzymů, aj., které jsou rozhodujícím faktorem v udržení pevného 
zdraví a v prevenci civilizačních nemocí.

Fakt:  Tvorba kvalitní svalové hmoty není závislá na konzumaci 
živočišných bílkovin. Je podmíněna především pravidelnou 
fyzickou aktivitou, metabolickým zdravím vnitřních orgánů, 
dostatečným přísunem kvalitních sacharidů i proteinů 
a dostatečným odpočinkem. Masitá strava zatěžuje vnitřní 
orgány rizikovými látkami, které se uvolňují nebo vznikají při jejím 
trávení. Nadbytek živočišných bílkovin oslabuje ledviny, slinivku 
i játra a zhoršuje kvalitu krve. Mezi vegetariány nalezneme mnoho 
úspěšných sportovců.

Fakt:  Naopak, pokud jsou ve stravě zastoupeny nejdůležitější 
zdroje živin – celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce, 
ořechy, olejnatá semena a bylinky, kozí či ovčí jogurty nebo
sýry – nemusíme se ničeho obávat. Nejčastějším součinitelem 
alergií a autoimunitních onemocnění u dětí jsou 
uzeniny, výrobky z bílé mouky – cukrovinky, 
bílé pečivo, sladkosti, 
limonády a nadbytečný 
příjem mléčných 
výrobků
z kravského
mléka. 

Mýtus: Bezmasá strava není plnohodnotná, vyvážená a zdraví prospěšná. 

Mýtus: Při vegetariánské stravě se netvoří dostatečné množství svalové hmoty.

Mýtus: Vegetariánství není vhodné pro děti.

Mýty a fakta o bezmasé stravě

www.obchodmaranatha.cz

alergií a autoimunitních onemocnění u dětí jsou 
uzeniny, výrobky z bílé mouky – cukrovinky, 
bílé pečivo, sladkosti, 
limonády a nadbytečný 
příjem mléčných 
výrobků
z kravského
mléka. 
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Firma Ecover se zabývá výrobou 
ekologických prostředků pro 
domácnost. Jejich výrobky, 
záleží-li nám na našem životním 
prostředí, máme doma i díky 
distribuci firmy Country Life.

Firemní image má Ecover 
propracovanou do posledního 
detailu a stejnou fylozofii 
a prvky najdete ve všech zemích, 
kam je Ecover dovážen.

Jak se ale prvky uchopí a zpra-
cují, to už je na citlivosti kaž-
dého grafika, který s firemním 
grafickým manuálem pracuje. 

Skládačky a letáky…

Ecover

Kdo si hraje, nezlobí! 
:) 

Ekologické čisticí, mycí a prací prostředky Ecover

•	 jsou	vyrobené	na	rostlinné	a	minerální	bázi
•	 neobsahují	složky	pocházející	z	ropy
•	 mají	minimální	vliv	na	vodní	život
•	 jsou	rychle	a	úplně	biologicky	rozložitelné
•	 jsou	vhodné	pro	citlivou	pokožku
•	 nejsou	testované	na	zvířatech
•	 vyrábějí	se	v	ekologické	továrně
•	 používají	se	na	úklid	v	budovách	institucí	EU
•	 láhve,	uzávěry	a	etikety	jsou	100%	recyklovatelné

Nekompromisní

Používáním	Ecoveru	neslevujete	ze	svých	nároků	na	prací	a	čisticí	výkon.	Ecover	totiž	
účinkuje	 stejně	 dobře	 jako	 nejlepší	 běžné	 mycí	 a	 čisticí	 prostředky.	A	 navíc	 je	 zcela	
ekologický.

Bezpečný pro vás i vaše nejbližší 

Oděvy,	povlečení,	nádobí	a	příbory.	Téměř	na	všem,	co	užíváme,	zůstávají	zbytky	čisticích	
prostředků.	Kontakt	s	nimi	je	nevyhnutelný,	proto	je	důležité	zajistit,	aby	tyto	usazeniny	
nebyly	škodlivé	pro	vaše	zdraví.	Ecover	používá	přísady	výhradně	rostlinného	a	minerál-
ního	původu,	u	nichž	 je	 zaručeno,	 že	nepoškodí	 vaše	 zdraví.	 Prostředky,	 které	hodně	
pění,	 obsahují	 speciální	 přísady.	 Dodatečná	 pěna	 není	 nutná!	 Ve	 skutečnosti	 pěna	
nezvyšuje	mycí	výkon.	

Tkaninová aviváž s rostlinnou vůní
Fabric Softener Flower

1 l, 5 l, 25 l

Tkaninová aviváž s vůní léta 
Fabric Softener Under the Sun

1 l

Koncentrované	avivážní	prostředky	pro	všechny	druhy	 tkanin	 s	 jemnou	 levandulovou	
či	letní	vůní.	Snižují	statické	napětí	a	po	jejich	použití	vaše	prádlo	příjemně	a	přirozeně	
voní.	 Usnadňují	 žehlení	 a	 látku	 přirozeně	 změkčují.	 Díky	 minerálnímu	 a	 rostlinnému	
složení	aviváží	Ecover	máte	 jistotu,	že	vaše	prádlo	nebude	obsahovat	zbytky	chemic-
kých	látek,	jako	tomu	bývá	po	použití	konvenčních	prostředků.

Prací prostředky Mytí nádobí

Prací prášek na bílé prádlo
Washing Powder White 

1,2 kg, 2,656 kg 

Prací	prášek	s	jemnou	levandulovou	vůní	je	vhodný	na	každodenní	praní	bílého	i	stálo-
barevného	 prádla.	 S	 vynikajícími	 výsledky	 i	 při	 nízkých	 teplotách.	 Obsahuje	 přírodní	
bělicí	prostředek	a	enzymy	(geneticky	neupravené).	Neobsahuje	optické	zjasňovače,	je	
proto	vhodný	pro	spotřebitele	s	citlivou	pokožkou.

Prací prášek na barevné prádlo
Washing Power Color

1,2 kg

Prací	 prášek	 s	 jemnou	 levandulovou	 vůní	 je	 vhodný	 na	 každodenní	 praní	 barevného	
prádla.	S	vynikajícími	výsledky	i	při	nízkých	teplotách.	Udržuje	sytost	barev	vašeho	prád-
la.	Obsahuje	enzymy	(geneticky	neupravené).

Prací prášek na barevné i bílé prádlo 
Washing Powder

10 kg 

Prací	prášek	vhodný	především	na	praní	barevného	prádla,	lze	jej	však	používat	i	na	bílé	
prádlo.	Neobsahuje	enzymy,	bělicí	prostředek	ani	vůni.

Tablety na praní
Biological Washing Tablets

960 g (32 ks)

Tablety	jsou	vhodné	na	bílé	i	stálobarevné	prádlo.	Mají	mimořádné	
prací	 výsledky	 i	 při	 nižších	 teplotách.	 Rostlinné	 složení	 je	 šetrné	
k	 vaší	 pokožce.	 Bez	 fosfátů,	 petrochemických	 složek,	 optických	
zjasňovačů	a	GMO	enzymů.

Tekutý prostředek na praní barevného 
a bílého prádla
Laundry Liquid

1,5 l, 5 l, 25 l

Koncentrovaný	 prostředek	 vhodný	 pro	 praní	 při	 nízkých	 teplotách	
anebo	 ruční	 praní	 bílého	 i	 stálobarevného	 prádla.	 Neobsahuje	 en-
zymy	ani	optické	zjasňovače.	Chcete-li	mít	prádlo	zářivě	bílé,	přidejte	
do	tekutého	prostředku	bělicí	prostředek	Ecover.

Prací prostředek na choulostivé prádlo
Delicate

500 ml, 1 l

Ideální	 na	 praní	 vlny	
a	 přírodních	 vláken	 (hed-
vábí	a	dalších	jemných	tk-
anin).	Zachovává	měkkost	
i	barevnou	stálost	tkaniny.	
Při	 ručním	 praní	 je	 ohle-
duplný	k	pokožce,	vhodný	
i	k	praní	v	pračce.

Odstraňovač skvrn 
Stain Remover

200 ml

Výborně	čistí	skvrny	od	trávy,	bláta,	krve,	mastnoty	atd.	Vhodný	pro	
bílé	 i	 stálobarevné	 prádlo.	 Perfektní	 pro	 čištění	 límečků	 a	 manžet.	
S	efektivním	kartáčkem,	umístěným	pod	víčkem.	

Bělicí prostředek
na stálobarevné i bílé prádlo
Laundry Bleach 

400 g

Zanechává	 vaše	 prádlo	 přirozeně	 bílé	
i	 po	 několikerém	 praní.	 Vhodný	 také	 na	
odstraňování	 skvrn	 (od	 čaje,	 kávy,	 ovocné	
šťávy,	 červeného	 vína,	 trávy	 atd.)	 na	 stálo-
barevném	prádle.	Neobsahuje	chlór,	 je	vyro-
ben	 pouze	 z	 minerálních	 složek.	 S	 výjimkou	
slunce	 se	 jedná	 o	 nejekologičtější	 známý	
bělicí	 prostředek!	 Můžete	 jej	 používat	
společně	 s	 pracími	 prášky	 Ecover	 nebo	 te-
kutým	prostředkem	na	praní	Ecover.	

Prostředek na mytí nádobí s aloe vera a citrónem
Washing up Liquid Lemon & Aloe Vera

500 ml, 1 l, 5 l 

Prostředek na mytí nádobí s heřmánkem a měsíčkem
Washing up Liquid Camomile & Marigold Extracts

500 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Prostředek na mytí nádobí s grapefruitem 
a zeleným čajem
Washing up Liquid Grapefruit & Green Tea

500 ml, 1 l

Tekuté	 prostředky	 na	 mytí	 a	 odmašťování	 nádobí.	 Jemné	 k	 vaší	
pokožce.	Účinně	umývají,	aniž	by	docházelo	k	tvorbě	nadměrného	
množství	 pěny.	 Na	 jedno	 mytí	 nádobí	 vystačí	 dávka	 odpovídající	
jednomu	stříknutí	(asi	8	ml	na	10	l	vody).

Co jsou to 
optické zjasňovače?
Většina	konvenčních	pracích	prostředků	
obsahuje	 optické	 zjasňovače.	 Jsou	 to	
chemikálie,	 které	 odrážejí	 světlo.	 Díky	
tomu	vypadá	prádlo	a	oblečení	jasnější,	
než	ve	skutečnosti	 je.	Chemické	zbytky	
optických	zjasňovačů	však	nevyhnutelně	
ulpívají	na	látce,	při	nošení	oblečení	se	
dostávají	do	kontaktu	s	pokožkou	a	mo-
hou	 způsobovat	 kožní	 problémy.	 Jejich	
použití	 přitom	 nijak	 nezvyšují	 samot-
ný	 prací	 výkon.	 Ecover	 proto	 optické	
zjasňovače	 nepoužívá	 v	 žádném	 ze	
svých	pracích	prostředků.	

Vylepšené složení
Tekutého prostředku na praní Ecover
Ecover	neustále	hledá	nové,	výkonnější	a	ekologické	ingredience,	které	zlepší	prací	
výkon	a	nebudou	mít	negativní	vliv	na	životní	prostředí.

Vylepšené	složení	Tekutého	prostředku	na	praní	obsahuje	zcela	novou	ekologickou	
přísadu,	která	byla	předmětem	rozsáhlého	průzkumu	a	spolupráce	s	naším	doda-
vatelem.	Nová	složka	 je	vyrobena	z	 řepkového	oleje	 (z	geneticky	nemodifikované	
řepky)	a	jednou	z	jejích	hlavních	výhod	je	skutečnost,	že	málo	pění.	Pěna	neprospívá	
pracímu	procesu	a	může	zapříčinit	až	50%	ztráty	prací	síly.	Konvenční	prací	prášky	
tento	problém	řeší	přidáním	látek	(jako	jsou	silikony),	které	množství	pěny	regulují).	
Ecover	však	tyto	látky,	ohrožující	životní	prostředí,	nepoužívá.

Nová	 receptura	 Tekutého	 pracího	 prostředku	 nabízí	 lepší	 čisticí	 schopnosti	
a	mimořádné	ekologické	vlastnosti.	Toxicita	vůči	vodním	organizmům	je	v	porovnání	
s	konvenčními	tekutými	pracími	prostředky	průměrně	10x	nižší.

Víte, že při praní na 
40°C místo na 60°C 

spotřebujete o třetinu 
méně energie?

V	prodeji	od	roku	2009

Mohu mít alergickou reakci na výrobky Ecover?
Ecover	pečlivě	vybírá	suroviny	na	rostlinné	a	minerální	bázi,	u	kterých	
je	 daleko	 pravděpodobnější,	 že	 nevyvolají	 podráždění	 kůže	 nebo	
alergickou	reakci.	Alergie	však	může	být	vyvolána	jakoukoliv	látkou,	
přírodní	i	syntetickou.

Čištič pro domácnost s rozprašovačem
Squirt Eco

500 ml

Odstraňuje	 mastnotu	 a	 špínu.	 Bezpečný	 k	 čištění	 ploch,	 které	
přicházejí	 do	 kontaktu	 s	 potravinami.	 Široké	 použití	 v	 domácnosti	
(koupelny,	kuchyně,	keramické	obklady,	sklo,	smalt,	akrylátové	vany,	
chrom).	Nezanechává	šmouhy	na	skle.	K	dostání	také	jako	náplň	bez	
rozprašovače.	

Tekutý WC čisticí prostředek
s vůní oceánu
Toilet Cleaner Ocean

750 ml

Tekutý WC čisticí prostředek
s přírodní vůní
Toilet Cleaner

750 ml, 25 l

Čistí,	odstraňují	zápach	i	vodní	kámen.	Mají	
dezinfekční	 účinek.	 Láhev	 zajišťuje	
bezpečné	 užití.	 Malé	 množství	 to-
hoto	 koncentrovaného	 čisticího	
prostředku	stříkněte	pod	okraj	
mísy	 a	 nechte	 několik	 minut	
působit.	 Vydrhněte	 štětkou	
a	spláchněte.

Tablety do myčky
Dishwasher Tablets

500 g (25 tablet po 20 g)

Bez	 fosfátů,	 neobsahují	 chlór.	Účinně	umyjí	 nádobí	 z	 porcelánu,	
sklenice,	jídelní	příbory	a	další	kuchyňské	potřeby.	

Tekutý prostředek na oplachování
do myčky na nádobí
Rinse Aid

500 ml

Spolehlivě	 zabrání	 vzniku	 skvrn	 při	 usychání.	Vaše	 sklenice,	 ná-
dobí	i	jídelní	příbory	se	budou	opět	blýskat.	Chcete-li	dosáhnout	
nejlepšího	účinku,	používejte	spolu	s	tabletami	do	myčky	Ecover.

Mytí nádobí Čisticí prostředky

Tekutý písek
Cream Cleaner

500 ml

Odstraňuje	 zaschlé	 nečistoty,	 čistí	 odolné	 skvrny	 na	 všech	 druzích	
tvrdého	povrchu,	a	přitom	nepoškrábe.	Vhodný	zejména	pro	kuchyně	
a	koupelny.	

Univerzální čisticí prostředek 
Multi Surface Cleaner

500 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Vypořádá	se	i	se	zašlou	špínou	a	mastnotou,	má	jemný	dezinfekční	
účinek.	Byl	vyvinut	zejména	pro	čištění	podlah,	pracovních	povrchů,	
dlaždic,	povrchů	z	umělé	hmoty	atd.	Hodí	se	na	čištění	všech	druhů	
tvrdých	povrchů.	Možné	použít	v	kombinaci	s	tekutým	pískem.	

Prostředek na mytí podlah
se svěží citronovou vůní
Floor Soap

1 l, 25 l

Byl	vyvinut	zejména	pro	čištění	a	konzervování	podlah	z	přírodních	
materiálů,	např.	pravého	linolea,	kamenných	dlažeb	z	mramoru,	do-
lomitu	či	travertinu.	Nehodí	se	však	na	lakované,	voskované	a	leštěné	
podlahy.	Zbavuje	špíny	a	mastnoty,	při	 jeho	pravidelném	používání	
dosáhnete	přirozeného	lesku.	Zabraňuje	vzniku	skvrn.

Odstraňovač vodního kamene 
s rozprašovačem 
Limescale Remover

500 ml

Účinně	odstraňuje	vodní	kámen	a	stopy	od	mýdla,	zanechává	povrch	
zářivě	čistý.	Má	svěží	citrusovou	vůni.	Vhodný	pro	koupelny,	sprchy,	
dlaždice,	 vodovodní	 baterie	 a	 umyvadla.	 Možno	 použít	 také	 na	
chrom.

Neoplachujte nádobí 
před tím, než ho dáte do 
myčky. Pouze odstraňte 
zbytky jídla a nechte 

myčku dělat svou
práci.

Pro neutralizaci jedné dávky 
tekutého WC čističe Ecover je 
třeba 129 litrů vody, což je jen 

zlomek oproti neuvěřitelným 
53 000 litrům vody, nutným pro 

neutralizaci jedné dávky
běžných WC čističů!

Šampon na vlasy
Shampoo 

500 ml

Šampon	s	jemnou	rostlinnou	vůní	a	obsahem	
Aloe	 Vera.	 Vhodný	 pro	 každodenní	 použití,	
pH	5–6.

Sprchový gel
Shower Gel

250 ml

Tento	 gel	 s	 osvěžující	 levandulovou	 vůní	
jemně	čistí	a	zvlhčuje	pokožku	a	vlasy.	Obsa-
huje	Aloe	Vera,	má	neutrální	pH.

Tekuté mýdlo s dávkovačem
Handsoap

250 ml, 5 l

Mýdlo	 s	 příjemně	 osvěžující	 levandulovou	
vůní,	vhodné	pro	citlivou	pokožku.	Obsahuje	
Aloe	Vera	a	má	neutrální	pH.

Čisticí pasta na mytí rukou
Hand Cleaner

150 ml

Silná	 na	 špínu,	 jemná	 na	
ruce!	Mycí	pasta	je	vyrobe-
na	 výhradně	 z	 přírodních	
rostlinných	 a	 minerálních	
složek,	které	odstraňují	od-
olnou	špínu	z	rukou,	aniž	by	
je	 vysoušely.	 Vhodné	 i	 pro	
časté	použití.

Osobní péče

Koupejte se spolu,
je to nejhezčí způsob, 

jak ušetřit vodu.

It´s ecological!

Přehled výrobků

Další informace:
www.countrylife.cz/ecover	a	www.ecover.com

Výrobce:
Ecover	Belgium	NV,	Industrieweg	3,	2390	Malle,	Belgie

Výhradní dovozce a distributor v ČR:
	Country	Life	s.r.o.,	Nenačovice	87,	266	01	Beroun,	www.	countrylife.cz

O společnosti Ecover
Hodnoty	společnosti	Ecover	 jsou	založeny	na	princi-
pech	etického	a	 trvale	udržitelného	podnikání.	 Jsme	
čestní	a	otevření,	respektujeme	lidi,	přírodu	i	zvířata.	
Vzhledem	 ke	 svému	 přínosu	 k	 ochraně	 životního	
prostředí	figurujeme	na	čestné	listině	500	vybraných	
společností	OSN.	Firemní	směrnice	ochrany	životního	
prostředí,	 volba	 složení	 produktů	 i	 výrobní	 metody	
jsou	mnohem	přísnější	než	normy	Evropské	unie.	

Firma	Ecover	je	majitelem	dvou	ekologic-kých	továren.	
Obě	 jsou	 postaveny	 z	 přírodně	 šetrných	 materiálů	
(dřevo,	 recyklované	 cihly).	 První	 využívá	 dešťovou	
vodu	na	údržbu	budov,	druhá	má	vlastní	 kořenovou	
čističku	 a	 odpadní	 vodu	 využívá	 na	 zavlažování	
trávníku,	kterým	je	pokryta	střecha	továrny.

dokonale
čisté

bez nadbytečné
pěny

vyrobeno na
rostlinné bázi

dokonale
čisté

bez optických
zjasňovačů

ohleduplné
k vaší pokožce

dokonale
čisté

pouze přírodní
vůně

bez škodlivých
reziduí

minimální dopad
na vodní život

Vytištěno	na	recyklovaném	papíře.

Přehled produktů Ecover, skládačka – Country Life.
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Čištič pro domácnost s rozprašovačem
Squirt Eco

500 ml

Odstraňuje	 mastnotu	 a	 špínu.	 Bezpečný	 k	 čištění	 ploch,	
které	 přicházejí	 do	 kontaktu	 s	 potravinami.	 Široké	 použití	
v	domácnosti	 (koupelny,	kuchyně,	keramické	obklady,	sklo,	
smalt,	 akrylátové	 vany,	 chrom).	 Nezanechává	 šmouhy	 na	
skle.	K	dostání	také	jako	náplň	bez	rozprašovače.	

Tekutý WC čisticí prostředek
s vůní oceánu
Toilet Cleaner Ocean

750 ml

Tekutý WC čisticí prostředek 
s vůní borovice
Toilet Cleaner

750 ml, 25 l

Čistí,	 odstraňují	 zápach	 i	 vodní	 kámen.	 Mají	 dezinfekční	
účinek.	Láhev	zajišťuje	bezpečné	užití.	Malé	množství	toho-
to	koncentrovaného	čisticího	prostředku	stříkněte	pod	okraj	
mísy	 a	 nechte	 několik	 minut	 působit.	 Vydrhněte	 štětkou	
a	spláchněte.

Pro neutralizaci jedné dávky 
tekutého WC čističe Ecover je třeba 

129 litrů vody, což je jen zlomek oproti 
neuvěřitelným 53 000 litrům vody, 

nutným pro neutralizaci jedné dávky 
běžných WC čističů!

Čisticí prostředky

Šampon na vlasy
Shampoo 

500 ml

Šampon	s	jemnou	rostlinnou	vůní	a	obsahem	aloe	vera.	
Vhodný	pro	každodenní	použití,	pH	5–6.

Sprchový gel
Shower Gel

250 ml

Tento	 gel	 s	 osvěžující	 levandulovou	 vůní	 jemně	 čistí	
a	 zvlhčuje	 pokožku	 a	 vlasy.	 Obsahuje	 aloe	 vera,	 má	
neutrální	pH.

Tekuté mýdlo s dávkovačem
Handsoap

250 ml, 5 l

Mýdlo	s	příjemně	osvěžující	levandulovou	vůní,	vhodné	
pro	 citlivou	 pokožku.	 Obsahuje	 aloe	 vera	 a	 má	 neu-
trální	pH.

Čisticí pasta na mytí rukou
Hand Cleaner

150 ml

Silná	na	špínu,	jemná	na	ruce!	Mycí	pasta	je	vyrobena	
výhradně	z	přírodních	rostlinných	a	minerálních	složek,	
které	 odstraňují	 odolnou	 špínu	 z	 rukou,	 aniž	 by	 je	
vysoušely.	Vhodné	i	pro	časté	použití.

Osobní péče

Čištič s rozprašovačem
500 ml

Odstraňuje	 mastnotu	 a	 špínu.	 Bezpečný	
k	 čištění	 ploch,	 které	 přicházejí	 do	 kon-
taktu	 s	 potravinami.	 Má	 široké	 využití	
(koupelny,	 kuchyně,	 keramické	 obklady,	
sklo,	 smalt,	 akrylátové	 vany,	 chrom).	 Ne-
zanechává	šmouhy	na	skle.	K	dostání	také	
jako	náplň	bez	rozprašovače.

Tekutý WC čisticí prostředek 
s vůní oceánu nebo s vůní 
borovice
750 ml, 25l

Čistí,	 odstraňují	 zápach	 i	 vodní	 kámen.	
Mají	 dezinfekční	 účinek.	 Láhev	 zajišťuje	
bezpečné	užití.	

Mytí nádobí

Prostředek na mytí nádobí 
s aloe vera a citrónem
500 ml, 1 l, 5 l

Prostředek na mytí nádobí 
s heřmánkem a měsíčkem 
500 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Tekuté	prostředky	na	mytí	a	odmašťování	
nádobí.	 Jemné	 k	 vaší	 pokožce.	 Účinně	
umývají,	 aniž	 by	 docházelo	 k	 tvorbě	
nadměrného	množství	pěny.	

Tablety do myčky
500 g (25 tablet po 20 g)

Bez	 fosfátů,	 neobsahují	 chlór.	 Účinně	
umyjí	nádobí	z	porcelánu,	sklenice,	jídelní	
příbory	a	další	kuchyňské	potřeby.

Prací prášek 
na barevné i bílé prádlo
10 kg

Prací	 prášek	 vhodný	 především	 na	 praní	
barevného	 prádla,	 lze	 jej	 však	 používat	
i	na	bílé	prádlo.	Neobsahuje	enzymy,	bělicí	
prostředek	ani	parfemaci.

Tekutý prostředek na praní 
barevného a bílého prádla
1,5 l, 5 l, 25 l

Koncentrovaný	 prostředek	 vhodný	 pro	
praní	 při	 nízkých	 teplotách	 anebo	 ruční	
praní	bílého	i	stálobarevného	prádla.	Neob-
sahuje	 enzymy	 ani	 optické	 zjasňovače.	
Chcete-li	 mít	 prádlo	 zářivě	 bílé,	 přidejte	
do	 tekutého	prostředku	bělicí	 prostředek	
Ecover.

Tkaninová aviváž s rostlinnou 
vůní
1 l, 5 l, 25 l

Tkaninová aviváž s vůní léta
1 l

Koncentrované	 avivážní	 prostředky	 pro	
všechny	 druhy	 tkanin	 s	 jemnou	 levan-
dulovou	 či	 letní	 vůní.	 Snižují	 statické	
napětí	a	po	jejich	použití	prádlo	příjemně	
a	přirozeně	voní.	Usnadňují	žehlení	a	lát-
ku	 přirozeně	 změkčují.	 Díky	 minerálnímu	
a	rostlinnému	složení	aviváží	Ecover	máte	
jistotu,	že	prádlo	nebude	obsa-
hovat	zbytky	chemických	látek,	
jako	 tomu	 bývá	 po	 použití	
konvenčních	prostředků.

Prací prostředky

Osobní péče

Tekuté mýdlo
250 ml, 5 l

Mýdlo	s	příjemně	osvěžující	levandulovou	
vůní,	vhodné	pro	citlivou	pokožku.	Obsa-
huje	aloe	vera	a	má	neutrální	pH.

Více informací:

www.countrylife.cz/ecover	a	www.ecover.com
Výrobce:

Ecover	Belgium	NV,	Industrieweg	3,	2390	Malle,	Belgie
Výhradní dovozce a distributor v ČR:

	Country	Life	s.	r.	o.,	Nenačovice	87,	266	01	Beroun	
www. countrylife.cz

It´s ecological!

Ekologické čisticí, mycí a prací prostředky Ecover
•	 jsou	nejznámější	značkou	ekologických	úklidových	prostředků	
	 na	českém	i	evropském	trhu
•	 jsou	vyrobené	na	minerální	a	rostlinné	bázi	
	 (neobsahují	produkty	na	bázi	ropy)	
•	 mají	minimální	vliv	na	vodní	život		
•	 jsou	rychle	a	úplně	biologicky	rozložitelné		
•	 nejsou	testované	na	zvířatech
•	 jsou	vhodné	pro	citlivou	pokožku
•	 účinkují	stejně	dobře	jako	běžné	mycí	a	čisticí	prostředky
•	 používají	se	na	úklid	v	budovách	institucí	EU	

Hodnoty	 společnosti	 Ecover	 jsou	 založeny	 na principech etického 
a trvale udržitelného podnikání.	Vzhledem	ke	svému	přínosu	k	ochraně	
životního	prostředí	figurujeme	na	čestné	listině	500	vybraných	společností	
OSN.	Firemní	směrnice	ochrany	životního	prostředí,	volba	složení	produktů	
i	výrobní	metody	jsou	mnohem	přísnější	než	normy	Evropské	unie.	

Hodnoty	značky	a	vlastnosti	výrobků	Ecover	pomohou	i	vaší společnosti 
získat image firmy	 zodpovědné	 vůči	 životnímu	 prostředí,	 společnosti	
a	lidskému	zdraví.		

Většinu	produktů	Ecover	poskytujeme	ve velkoobjemovém balení.	Celou	
řadu	výrobků	Ecover	nabízíme	ve	spotřebitelském	balení.

Ekologické úklidové
prostředky Ecover

Čisticí prostředky

Krémový čistič
500 ml

Odstraňuje	zaschlé	nečistoty,	čistí	odolné	skvrny	na	všech	
druzích	tvrdého	povrchu,	a	přitom	nepoškrábe.	Vhodný	ze-
jména	pro	kuchyně	a	koupelny.

Univerzální čisticí prostředek
500 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Vypořádá	 se	 i	 se	 zašlou	 špínou	 a	 mastnotou,	 má	 jemný	
dezinfekční	účinek.	Byl	vyvinut	zejména	pro	čištění	podlah,	
pracovních	povrchů,	dlaždic,	povrchů	z	umělé	hmoty	atd.	
Hodí	 se	 na	 čištění	 všech	 druhů	 tvrdých	 povrchů.	 Možné	
použít	v	kombinaci	s	krémovým	čističem.

Prostředek na mytí podlah se svěží 
citronovou vůní
1 l, 25 l

Byl	 vyvinut	 zejména	 pro	 čištění	 a	 konzervování	 podlah	
z	přírodních	materiálů,	např.	pravého	 linolea,	kamenných	
dlažeb	z	mramoru,	dolomitu	či	travertinu.	Nehodí	se	však	
na	 lakované,	voskované	a	 leštěné	podlahy.	Zbavuje	špíny	
a	 mastnoty,	 při	 jeho	 pravidelném	 používání	 dosáhnete	
přirozeného	lesku.	Zabraňuje	vzniku	skvrn.

Leták s nabídkou sortimentu Ecover – Country Life.

Naše biopekárna, kterou provozujeme 
v  sídle � rmy v  Nenačovicích u  Berouna, 
nabízí široký sortiment sladkého i slaného 
pečiva, např. chleby, rohlíky, kornspitze, 
bagety, koláče, bábovičky, sušenky…

Pro výrobu všech pekárenských výrobků 
používáme ty nejkvalitnější suroviny. Veš-
kerá celozrnná mouka, pšeničná, špaldo-
vá a žitná, pochází z obilí vypěstovaného 
na naší ekofarmě a umletého na našem 
kamenném mlýně (žernovu). Pro slazení 
sladkého pečiva používáme pšeničný si-
rup nebo třtinový cukr.

Naše pečivo neobsahuje vejce, mléko, ra-
� novaný cukr. 

Pečivo můžeme dodávat každý všední den na jakékoliv odběrné místo 
v Praze, do ostatních lokalit po domluvě.

Rozvoz pečiva je zdarma.
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Bio
Country Life

pekárna

V  biopekárně vyrábíme také granoly. Jejich základem jsou ovesné 
vločky s klíčky. Jsou bez cukru a slazené pšeničným sirupem, stejně 
tak jako naše sladké pečivo. 

 Country Life s. r. o., Nenačovice 87, 266 01 Beroun
www. countrylife.cz, info@countrylife.cz

objednávky pečiva: pekarna@countrylife.cz, tel.: 311 712 431

na naší ekofarmě a umletého na našem
kamenném mlýně (žernovu). Pro slazení 
sladkého pečiva používáme pšeničný si-
rup nebo třtinový cukr.

Naše pečivo neobsahuje vejce, mléko, ra-
� novaný cukr. 

Chleby, veky, housky, rohlíky

Granoly

Rohlík cereální BIO
50 g 

Chléb mrkvový BIO
500 g

Chléb pšenično-žitný celozrnný BIO
1 kg

Chléb pšenično-žitný
celozrnný BIO

500 g

Chléb špaldový
celozrnný BIO

1 kg

Chléb špaldový
celozrnný BIO
500 g

Chléb žitný
celozrnný BIO
1 kg

Chléb žitný celozrnný BIO
500 g

Ciabatta bíla BIO
110 g

Bageta malá BIO
120 g

Bageta velká BIO
202 g

Kostka cereální BIO
60 g

Bulka cereální BIO
100 g

Houska cereální malá BIO
50 g

Houska cereální velká BIO
100 g

Kornspitz BIO
60 g

Rohlík provensálský BIO
50 g

Granola s kokosem BIO
350 g

Granola se svatojánským chlebem BIO
350 g

Granola s brusinkami BIO
350 g

Granola natural BIO
350 g

Kamutové pečivo
V letošním roce jsme jako první v České republice uvedli na trh bio pe-
čivo z  kamutové mouky. Kamut je prapůvodní certi� kovaná odrůda 
pšenice, která se vyznačuje unikátním obsahem cenných látek. Kamut 
obsahuje až o 40 % více bílkovin než běžná pšenice a má mimořádně 
vysoký obsah selenu, zinku, hořčíku a nenasycených mastných kyselin. 
Kamutové pečivo je výbornou alternativou k  běžnému pšeničné-
mu pečivu, zejména pro alergiky. Kamutové pečivo vyniká zlatavou 
barvou a jemnou lehce nasládlou chutí s vůní ořechů. 

Noemův cibulový
bochánek – kamutový BIO

380 g

Koláček datlový – kamutový BIO
(novinka)
70 g

Kamutové pečivo je výbornou alternativou k  běžnému pšeničné-
mu pečivu, zejména pro alergiky.mu pečivu, zejména pro alergiky.
barvou a jemnou lehce nasládlou chutí s vůní ořechů. barvou a jemnou lehce nasládlou chutí s vůní ořechů. 

Koláček datlový – kamutový
(novinka)

Kánoe – kamutová BIO
(novinka)

220 g

Koláč s meruňkovými
povidly BIO

40 g

Mazanec BIO
430 g

Vánočka BIO
430 g

Makovka s jablečnými povidly BIO
100 g

Koláč krájený jablkový BIO
1400 g

Koláč
krájený

makový BIO
1400 g

Koláč krájený ořechový BIO
1400 g

Koláč krájený ořechový BIO
1400 g

Koláč jablečný BIO
40 g
Koláč makový BIO
40 g
Koláč ořechový BIO
40 g

Koláč tofu BIO
40 g

Koláč s datlovými
povidly BIO

40 g

Sladké pečivo

Vegi Mu�  ny karobové BIO
45 g

Bábovička mrkvová BIO
95 g

Bábovička jablečná BIO
95 g

Piroh listový BIO
50 g

Sušenka mrkvová BIO
60 g

Sušenka ovesná BIO
55 g

Bábovička mrkvová

Bábovička jablečná

Vegi Mu�  ny s karobovými
bonbóny BIO

45 g

Firma Country Life má nejen 
nejširší sortiment bio produktů 
a racionální výživy na českém 
trhu, ale její součástí je i eko-
farma, biopekárna, restaurace 
a prodejny. Přidanou hodnotou 
firmy je osvětová činnost, zabý-
vající se vzděláváním v oblasti 
ekologie a zdravého životního 
stylu. 

Takový záběr potřebuje i pořád-
nou reklamu a podporu tisko-
vých materiálů, takže firma má 
vlastní grafické studio, pro které 
je radost pracovat.

Skládačka

Country Life, s. r. o.
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Další moc příjemná věc. Skvěle 
zpracovaný firemní grafický 
manuál a perfektní fotografické 
podklady.

Málo místa a spoustu dat, ale 
i tak… moc příjemná spoluprá-
ce! :)

Provamel

PROVAMEL. MysLME nA budOucnOst

Bio RÝŽovÝ nÁpoj pRovamel 
1 l 
je lehce stravitelnou alternativou kravského mlé-
ka. na rozdíl od mléka rýžový nápoj nezahleňuje, 
neobsahuje laktózu a cholesterol. 

Bio sÓjovÉ DeZeRTY pRovamel 
Zdravá strava nemusí být fádní, dezerty provamel jsou toho důkazem. 
pudinkové dezerty provamel se hodí jak k přímé spotřebě, tak jako ingredi-
ence do sladkých jídel.

Bio sójový dezert 
Provamel vanilkový 
525 g, 1 l

Bio sójový dezert 
Provamel čokoládový 
525 g 

Bio sójový dezert 
Provamel karamelový
525 g 

Vaen s Provamelem
Bio Tuk soYa pRovamel pRo sTuDenou a Teplou kuchYni
250 g 
jediný tuk ze sójového oleje, který lze používat 
jak na vaření, tak na smažení. a hlavně, chutná 
skvěle namazaný na chlebu. neobsahuje trans-
mastné kyseliny. procesy jako je hydrogenizace, 
při kterých tyto škodlivé látky vznikají, jsou totiž 
při produkci biovýrobků zakázány. „margarínová“ 
konzistence tuku provamel vzniká díky obsahu 
palmového oleje.  

Bio sÓjovÁ smeTana pRovamel 
250 ml 
obsahuje 18 % tuku a je rostlinnou alternativou 
mléčné smetany. kvůli nízkému obsahu tuku není 
vhodná na šlehání, zato se skvěle hodí do kávy, 
omáček, polévek, do zapékaných jídel a do dezer-
tů. je lehce stravitelná.

Pro Provamel?
jak to všechno začalo
příběh provamelu je v první řadě příběhem o rodinném obchodu, který 
díky kvalitě svých výrobků získal vedoucí postavení na evropském trhu. 

naše filozofie 
provamel poskytuje náročným zákazníkům alternativu průmyslově vyrá-
běných potravin. výběrem biovýrobků značky provamel podporujete jiný 
způsob zemědělství, ohleduplný přístup k přírodě. pojem „trvale udržitel-
ný rozvoj“ dobře shrnuje filozofii společnosti provamel. Úcta k životnímu 
prostředí znamená mimo jiné zodpovědný přístup k Zemi a zdrojům, které 
využíváme. To je jedna z klíčových myšlenek našeho výrobního procesu. 

Recyklování 
používáme recyklované materiály všude, kde je to možné. obaly pro naše 
výrobky vybíráme z materiálů šetrných k životnímu prostředí. 

výrobní proces
výrobky provamel vznikají přírodním způsobem, při kterém se používají 
celé sójové boby. po odstranění vnější slupky se boby myjí v čisté vodě, 
nechají se nasáknout vodou, rozemelou se ve vroucí vodě a mléko se oddělí 
od okary (zbytku sójových bobů). nakonec se mléko filtruje, čímž vzniká 
sójový nápoj provamel natural.

Co znamen bio?
původ plodin
od setí semínek až po skladování procházejí naše bio sójové boby přísnými 
kontrolami, aby se nesmíchaly s geneticky modifikovanými a konvenčními 
surovinami, které se pěstují za použití chemických nebo syntetických pes-
ticidů. 

ekologické zemědělství a životní prostředí
podle našeho názoru je ekologické zemědělství jedinou rozumnou cestou 
k harmonickému soužití lidí a přírody. ekologické zemědělství  je důkazem 
úcty k přírodě a úrodnosti půdy. pravidelná rotace plodin zaručuje, že se 
půda nevyčerpá a používání ekologických hnojiv ji chrání před znečištěním. 
ekologické zemědělství také vyžaduje více lidské síly, a tudíž vytváří více pra-
covních míst. náš závazek k ochraně životního prostředí se odráží i v jiných 
oblastech. například odpadní voda, než opustí výrobu, se zpracovává a vět-
šina pevných látek z ní se používá jako hnojivo. sójová vláknina a slupky se 
nevyhazují, ale slouží jako nutričně hodnotné krmivo pro zvířata.

PROVAMEL. MysLME nA budOucnOst

Bio ovesnÝ nÁpoj pRovamel 
1 l 
má stejné využití jako kravské mléko a sójové ná-
poje. Díky obsahu vlákniny působí blahodárně na 
trávící trakt. oves posiluje nervovou soustavu, je 
bohatým zdrojem fosforu, železa a vitaminu B1. 

Více informací se dozvíte na: www.countrylife.cz/provamel 

a www.provamel.com 

Výrobce: alpro hG, kortrijksesteenweg 1093c, B-9051, Belgie

Výhradní dovozce a distributor: country life s. r. o. 

nenačovice 87, 266 01 Beroun, www.countrylife.cz  
Vytištěno na recyklovaném papíře. cl©11/2008

Me i sja 
dobe 
chutnat?

Co je to vlastn sja?
Rostlina a sójový bob
sója je nutričně hodnotná, široce využitelná potravina. sójové produkty se 
vyrábějí ze sójových bobů, které jsou zdrojem vysoce kvalitních bílkovin, 
vitaminů a minerálů. sójový bob (lat. Gycine max) je luštěnina z rodiny bo-
bovitých. Roste až do výšky dvou metrů a má malé bílé nebo purpurové 
květy a krátké lusky s jedním až čtyřmi žlutými semínky. 

Jak iviny sja obsahuje? 
Bílkoviny
Bílkoviny přispívají ke zdravému růstu dětí. sója obsahuje ve vyváženém 
poměru všechny esenciální (nezbytné) aminokyseliny, které naše tělo po-
třebuje k tvorbě vlastních bílkovin. proto jsou sójové biovýrobky provamel 
zdrojem vysoce kvalitních bílkovin. 

Tuky
Tuky nejen dodávají energii, ale podílejí se také na stavbě buněčných 
membrán a vytvářejí v těle důležité kontrolní látky. kvalita přijatých tuků 
je v tomto ohledu klíčová. obzvláště přiměřené množství takzvaných po-
lynenasycených, esenciálních mastných kyselin je třeba konzumovat každý 
den. výrobky provamel jsou bohaté na polynenasycené mastné kyseliny 
a chudé na nasycené mastné kyseliny.  

sacharidy
sacharidy dodávají našemu tělu energii. oproti mléku a výrobkům z něj 
neobsahují sójové výrobky mléčný cukr, tzv. laktózu, která může být pro 
některé lidi obtížně stravitelná. Dalším přínosem sójových výrobků je rela-
tivně vysoký obsah vlákniny. 

vitaminy a minerály
sójové výrobky obsahují vitamin B1 (thiamin) a B3 (niacin). Z minerálů má 
sója vysoký obsah draslíku, hořčíku a železa. sójové nápoje obsahují více 
železa než kravské mléko, 0,7 mg na 100 ml oproti 0,1 mg na 100 ml. konzu-
mace sójových nápojů odstraňuje i nebezpečí anémie z nedostatku železa 
způsobené krvácením do stolice, ke kterému dochází při konzumaci krav-
ského mléka.

Pro je pro ns sja prospn?
hladina cholesterolu
nasycené mastné kyseliny, které se na-
cházejí především v živočišné stravě, 
zvyšují hladinu cholesterolu. sójové 
výrobky jsou přirozeně bez cholesterolu 
a díky svému vysokému obsahu polyne-
nasycených mastných kyselin mají bla-
hodárný vliv na snižování hladiny chole-
sterolu v krvi. průzkum ukázal, že denní 
příjem 25 g sójových bílkovin, jako sou-
část stravy s nízkým příjmem nasyce-
ných mastných kyselin a cholesterolu, 
napomáhá snížení hladiny cholesterolu. 

Potravinov alergie
Rozdílné složení
kravské mléko a výrobky z něj jsou stejně jako sójové výrobky uznávaným 
zdrojem bílkovin, jejich složení se však liší. na rozdíl od živočišných produk-
tů neobsahují sójové výrobky cholesterol a laktózu a jsou lehce stravitelné.   

Bílkoviny v kravském mléce
jedna z nejčastějších alergií u dětí je alergie na bílkoviny kravského mléka. 
v takovém případě reaguje imunitní systém nepřiměřeně na zažívání bílko-
vin obsažených v kravském mléce a i jejich malé množství může způsobit 
křeče, průjem a vyrážky. sójové výrobky provamel neobsahují mléko, zato 
obsahují vysoce kvalitní sójové bílkoviny, což znamená, že jsou skvělou al-
ternativou mléčných výrobků.

laktóza
laktóza je cukr, který se přirozeně vyskytuje v kravském mléce a v mléč-
ných výrobcích. někteří lidé však trpí intolerancí (nesnášenlivostí) laktózy, 
což znamená, že nestráví nebo jen těžko tráví laktózu. Tělo pak na laktózu 
reaguje obvykle křečemi anebo zvracením. výrobky provamel jsou 100 % 
rostlinné, neobsahují proto laktózu ze své podstaty, a jsou tudíž vhodnou 
alternativou pro lidi s intolerancí laktózy.

staráme se navíc o to, aby výrobky neobsahovaly některé další alergeny, 
jako jsou například ořechy. pravdou však je, že i sója může vyvolat alergic-
kou reakci, která je ale méně běžná než u mléčných výrobků.

U vm, e jsou sjov vrobky zdrav, 
ale jsou tak dobr?

výrobky provamel jsou vynikající!
výrobky provamel potvrzují, že náhražky mléka mohou chutnat stejně 
dobře a mohou být stejně rozmanité. nefalšovanou chuť výrobků garantují 
produkty ekologického zemědělství. výrobky provamel můžete konzumo-
vat na mnoho různých způsobů, hodí se například do omáček, dezertů, pa-
lačinek, kávy či čaje. vyzkoušejte je, zaručeně vás nezklamou!

Bio sójové nápoje provamel
Teplé či studené, k snídani nebo jen tak, bio sójové nápoje prova- 
mel jsou chuťově vynikající a vhodnou alternativou kravského mléka. mů-
žete je přidat do čaje nebo kávy a lehce z nich ušleháte i pěnu. můžete si 
jimi zalít müsli nebo je použít při přípravě dezertů.

Bio sÓjovÉ nÁpoje pRovamel

Bio sójový nápoj 
Provamel natural
500 ml, 1 l 
Bio sójový nápoj na-
tural tvoří základ 
všech sójových ná-
pojů provamel. na 
rozdíl od ostatních 
sójových nápojů 
není ochucen, hodí 
se proto spíše k dal-
šímu zpracování než 
k přímé konzumaci.

Bio sójový nápoj 
Provamel čokoládový 
250 ml s brčkem, 1 l

Bio sójový nápoj 
Provamel vanilkový
250 ml s brčkem, 1 l

Bio sójový nápoj 
Provamel banánový 
250 ml s brčkem

Bio sójový nápoj 
Provamel jahodový
250 ml s brčkem

přirozená sladkost
výrobky provamel obsahují přírodní sladidla v biokvalitě. kromě neslaze-
ných nápojů nabízí provamel také výrobky, které jsou slazené nerafinova-
ným třtinovým cukrem nebo pšeničným sirupem. pšeničný sirup se vyrábí 
100 % přírodním způsobem. přírodní enzymy ječmene přeměňují pšeničný 
škrob na sirup, který má vzhled a konzistenci medu. pšeničný sirup dodá-
vá svými neobyčejnými nutričními vlastnostmi kombinaci jednoduchých 
a komplexních cukrů, čímž skvěle zapadá do vyvážné a různorodé stravy. 

Sójový nápoj Provamel s vitaminy B2, B12 a E
1 l 
vitamin B2 je potřebný pro růst, zdraví kůže a správné vidění. hraje dů-
ležitou roli především v metabolizmu bílkovin. má antistresové účinky. 
vitamin B12 je důležitý pro správnou funkci krvetvorby a nervové sou-
stavy. u dětí podporuje růst. jeho příjem je 
důležitý i pro vegetariány a vegany, protože 
v přirozené formě se nachází pouze v živo- 
čišných produktech. 
vitamin e chrání organizmus před škodlivými vli-
vy vnějšího prostředí. ochraňuje buňky před po-
škozením. vitamin e také zvyšuje odolnost orga-
nizmu proti virům a bakteriím. pomáhá při tvorbě 
červených krvinek, svalů a jiných tkání.

Bio sójový nápoj Provamel s kalciem 
250 ml s brčkem, 1 l 
pro nutriční potřeby lidí se zvýšenou potřebou vápníku, zvláště dětí, má 
provamel sójový nápoj s kalciem. nápoj obsahuje přírodní zdroj vápníku 
pocházející z mořských řas. přírodní zdroje vápníku jsou organizmem lépe 
vstřebatelné než jeho syntetické formy. proto 
sójový nápoj provamel s kalciem výborně zapadá 
do dětské zdravé, vyvážené a různorodé stravy. 
výrobky provamel jsou vhodné pro děti od jed-
noho roku. nejsou však náhradou mateřského 
mléka. před úplným vysazením mléka a mléč-
ných výrobků ze stravy dítěte se poraďte se svým 
dětským lékařem.

Sazba skládaček, brožur, 
letáků…

Skládačka Provamel s nabídkou i slovem vysvětlení – Country Life.

Co je to vlastn sja? Jak iviny sja obsahuje?

Rostlina a sójový bob
Sója je nutričně hodnotná, široce využitelná potravina. Sójové produkty se vy-
rábějí ze sójových bobů, které jsou zdrojem vysoce kvalitních bílkovin, vitaminů 
a minerálů. Sójový bob (lat. Gycine max) je luštěnina z rodiny bobovitých. Roste 
až do výšky dvou metrů a  má malé bílé nebo purpurové květy a  krátké lusky 
s jedním až čtyřmi žlutými semínky. V přírodě existuje více než tisíc různých dru-
hů sóji. Nejběžnějším druhem jsou žluté sójové boby, které používá i Provamel, 
protože mají nejlepší výživovou hodnotu a jemnou ořechovou chuť. 

Výrobní proces 
Produkty ze sóji se vyrábějí dvojím způsobem. Buď chemickým procesem nebo 
daleko prospěšnějším přírodním procesem, při kterém se používají celé sójové 
boby. Přírodním způsobem vznikají i  výrobky Provamel. Po odstranění vnější 
slupky se boby myjí v čisté vodě, nechají nasáknout vodou, rozemelou ve vroucí 
a mléko se oddělí od okary (zbytku sójových bobů). Nakonec se mléko filtruje, 
čímž vzniká sójový nápoj Provamel natural.

Bílkoviny
Bílkoviny přispívají ke zdravému růstu dětí. Sója obsahuje ve vyváženém poměru 
všechny esenciální (nezbytné) aminokyseliny, které naše tělo potřebuje k tvorbě 
vlastních bílkovin. Proto jsou sójové biovýrobky Provamel zdrojem vysoce kva-
litních bílkovin. 

Tuky
Tuky nejen dodávají energii, ale podílejí se také na stavbě buněčných membrán 
a vytvářejí v těle důležité kontrolní látky. Kvalita přijatých tuků je v tomto ohledu 
klíčová. Obzvláště přiměřené množství takzvaných polynenasycených, esenciál-
ních mastných kyselin je třeba konzumovat každý den. Výrobky Provamel jsou 
bohaté na polynenasycené mastné kyseliny a chudé na nasycené mastné kyseli-
ny. Jelikož jsou to výrobky rostlinného původu, neobsahují cholesterol. 

Sacharidy
Sacharidy dodávají našemu tělu energii. Oproti mléku a výrobkům z něj neob-
sahují sójové výrobky mléčný cukr, tzv. laktózu, která může být pro některé lidi 
obtížně stravitelná. Dalším přínosem sójových výrobků je relativně vysoký obsah 
vlákniny. 

Vitaminy a minerály
Sójové výrobky obsahují vitamin B1 (thiamin) a B3 (niacin). Z minerálů má sója 
vysoký obsah draslíku, hořčíku a železa. Sójové nápoje obsahují více železa než 
kravské mléko, 0,7 mg na 100 ml oproti 0,1 mg na 100 ml. Konzumace sójových 
nápojů odstraňuje i nebezpečí anémie z nedostatku železa způsobené krváce-
ním do stolice, ke kterému dochází při konzumaci kravského mléka.

BIO SÓJOVÉ NÁPOJE PROVAMEL
Bio sójový nápoj Provamel natural 
500 ml, 1 l
Tvoří základ všech sójových nápojů Provamel. Na 
rozdíl od ostatních sójových nápojů není ochucen, 
a proto se hodí spíše k dalšímu zpracování než k pří-
mé konzumaci.

Bio sójový nápoj
Provamel vanilkový
250 ml s brčkem, 1 l

Bio sójový nápoj
Provamel čokoládový 
250 ml s brčkem, 1 l

Bio sójový nápoj
Provamel jahodový
250 ml s brčkem

Bio sójový nápoj
Provamel banánový 
250 ml s brčkem

Výrobky Provamel jsou vynikající!
Výrobky Provamel potvrzují, že náhražky mléka mohou chutnat stejně dobře 
a mohou být stejně rozmanité. Nefalšovanou chuť garantují produkty ekologic-
kého zemědělství. Výrobky Provamel můžete konzumovat na mnoho různých 
způsobů, hodí se například do omáček, dezertů, palačinek, kávy či čaje. Vyzkou-
šejte je, zaručeně vás nezklamou!

Bio sójové nápoje Provamel
Teplé či studené, k snídani nebo jen tak, bio sójové nápoje Provamel jsou chuťo-
vě vynikající a vhodnou alternativou kravského mléka. Můžete je přidat do čaje 
nebo kávy a lehce z nich ušleháte i pěnu. Můžete si jimi zalít müsli nebo je použít 
při přípravě dezertů.

 v e jsou
sjov vobky dav
le jsou tak dob?

Jak to všechno začalo
Příběh Provamelu je v první řadě příběhem o rodinném obchodu, který díky kva-
litě svých výrobků získal vedoucí postavení na evropském trhu. 

Naše fi lozofi e 
Provamel poskytuje náročným zákazníkům alternativu průmyslově vyráběných 
potravin. Výběrem biovýrobků značky Provamel podporujete jiný způsob země-
dělství, ohleduplný přístup k přírodě. Pojem „trvale udržitelný rozvoj“ dobře shr-
nuje fi lozofi i společnosti Provamel. Úcta k životnímu prostředí znamená mimo 
jiné zodpovědný přístup k Zemi a zdrojům, které využíváme. To je jedna z klíčo-
vých myšlenek našeho výrobního procesu. 

Recyklování 
Používáme recyklované materiály všude, kde je to možné. Obaly pro naše výrob-
ky vybíráme z materiálů šetrných k životnímu prostředí. 

o ovael?

BIO TUK SOYA PROVAMEL PRO STUDENOU A TEPLOU KUCHYNI 
250 g 
Věděli jste, že tuk Provamel pro studenou a teplou kuchyni je jediný tuk ze sójo-
vého oleje, který lze používat jak na vaření, tak na smažení? A hlavně, chutná 
skvěle namazaný na chlebu. Nemusíte mít obavy, že tuk Provamel obsahuje 
transmastné kyseliny. Procesy jako je hydrogeniza-
ce, při kterých tyto škodlivé látky vznikají, jsou totiž 
při produkci biovýrobků zakázány. „Margarínová“ 
konzistence tuku Provamel vzniká díky obsahu pal-
mového oleje. 

BIO SÓJOVÁ SMETANA PROVAMEL
250 ml 
Bio sójová smetana Provamel obsahuje 18 % tuku 
a  je rostlinnou alternativou mléčné smetany. Kvůli 
nízkému obsahu tuku není vhodná na šlehání, zato 
se skvěle hodí do kávy, omáček, polévek, do zapéka-
ných jídel a do dezertů. Oproti mléčné smetaně je 
lehce stravitelná.

Brožura Provamel – Country Life.
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Bio tuk SOYA Provamel pro 
studenou a teplou kuchyni 
Jedin bio tuk vyroben ze sjovho oleje vhodn jak pro 
studenou, tak pro teplou kuchyni. Lze ho pouvat na vaen 
i smaen, pitom je lehce roztrateln a m tud stejn 
irok vyuit jako bn margarn. Na rozdl od bnch 
margarn vak tuk Provamel neobsahuje transmastn ky-
seliny, protoe procesy jako je hydrogenizace, pi kterch 
tyto kodliv ltky vznikaj, jsou pi produkci bio vrobk 
zakzny. Margarnov konzistence tuku Provamel se do-
sahuje pidnm palmovho oleje.

Sloen: 

voda, mosk sl (0,6 %), kyselina citrnov, vitamny 
(vitamn A 27 IE/g, vitamn D2 2,7 IE/g), oleje a tuky 
(sjov* 38 %, palmov*), celkov obsah tuku: 70 %, prodn 
aromata, emulgtor: sjov lecitin
*produkty kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 630 kcal/2590 kJ
Blkoviny 0,0 g
Sacharidy 0,0 g
z nich:
cukry 0,0 g
laktza 0,0 g
Tuky 70 g
z nich:
nasycen  22 g
mononenasycen 22 g
polynenasycen 25 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,0 g
Sodk 0,2 g
Vitamn A 800 mg
Vitamn D2 6,7 mg
Vitamn E 16 mg

250 g, kd: 758 001

Bio sjov smetana Provamel
Obsahuje 18 % tuku a je rostlinnou alternativou mlnch 
smetan. Kvli nzkmu obsahu tuku nen vhodn na 
lehn, zato se skvle hod do kvy, omek, polvek, na 
zapeen a do dezert. Oproti mlnm smetanm je lehce 
straviteln.

Sloen:

voda, loupan sjov boby* (6 %), slunenicov olej*
mosk sl, penin sirup*, stabiliztory: xantan, guma 
guar a karagenan, prodn aromata, gust gum (prodn 
ltka zskan z rostliny Gust), vtaek z moskch as, 
emulgtor: sjov lecitin, antioxidant: extrakt s vysokm 
obsahem tokoferol
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 187 kcal/771 kJ
Blkoviny 3,0 g
Sacharidy 3,7 g
z nich:
cukry 3,1 g
laktza 0,0 g
Tuky 17,7 g
z nich:
nasycen 2,3 g
mononenasycen 4,2 g
polynenasycen 11,2 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,7 g
Sodk 0,06 g

Pehled vrobk Provamel

250 ml, kd: 531 006
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Bio sjov npoj 
Provamel natural
Tvo zklad vech sjovch npoj Provamel. Na rozdl od 
ostatnch sjovch npoj nen ochucen, a proto se hod 
spe k dalmu zpracovn ne k pm konzumaci. 

Sloen:

voda, loupan sjov boby* (20 %)
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 35 kcal/147 kJ
Blkoviny 3,7 g
Sacharidy 0,1 g
z nich:
cukry 0,1 g
laktza 0,0 g
Tuky 2,2 g
z nich:
nasycen 0,4 g
mononenasycen  0,5 g
polynenasycen 1,3 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,6 g
Sodk 0,01 g

500 ml
kd: 531 001
1 l
kd: 531 002

Sjov npoje Provamel

Jsou vhodn jak k pm konzumaci, tak k dalmu zpracovn. 
Dobe chutnaj jak tepl, tak studen. Lehce je ulehte 
i na pnu. Jsou vhodnou alternativou kravskho mlka.

Bio sjov npoj 
Provamel s kalciem
Vhodn pro nutrin poteby lid se zvenou potebou 
vpnku, zvlt dt. Npoj obsahuje prodn zdroj vpnku 
pochzejc z moskch as. Prodn zdroje vpnku jsou 
organizmem lpe vstebateln ne jeho syntetick formy. 
Proto zapad sjov npoj Provamel s kalciem vborn do 
dtsk zdrav, vyven a rznorod stravy. 

Sloen:

voda, loupan sjov boby* (7,2 %), mosk sl, Lithotham-
nium calcareum (mosk asa) (0,4 %), jablen koncentrt* 
(3,3 %)
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 45 kcal/189 kJ
Blkoviny 3,7 g
Sacharidy 2,4 g
z nich:
cukry 2,4 g
laktza 0,0 g
Tuky 2,2 g
z nich:
nasycen  0,4 g
mononenasycen 0,5 g
polynenasycen 1,3 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,6 g
Sodk 0,06 g
Vpnk 120 mg*
*15 % denn doporuen dvky

250 ml s brkem
kd: 531 048
1 l, kd: 531 011

Vhradn dovozce a distributor: Country Life s. r. o., Nenaovice 87, 266 01 Beroun 1 
tel.: 311 712 402  fax: 311 712 415  info@countrylife.cz  www.countrylife.cz 
I: 45792585  DI: CZ45792585  GE Capital Bank Praha  158 349 827/0600
Vrobce: Alpro HG, Kortrijksesteenweg 1093C, B-9051 SAint-Denijs-Westrem, Belgie

1

Trvanlivost 
Jeliko jsou nae vrobky oeteny metodou UHT, maj dlou-
hou trvanlivost. Vrobky jsou krtce vystaveny extrmn 
vysokm teplotm, m se zni vechny bakterie, ale 
vechny hodnotn nutrin ltky zstanou zachovny. 

Skladovn 
Ped otevenm nen teba skladovat vrobky Provamel 
v lednici. Vrobky se mohou skladovat a do 45C, protoe 
jsou oeteny metodou UHT. Neoteven vrobky vydr 
msce. Po oteven je nejlep uchovvat vrobky v ledni-
ci, kde vydr dalch 45 dn. Jestlie nejsou uskladnny 
v lednici, vydr npoje a dezerty 1 den. Tento zpsob 
skladovn se vak nevztahuje na Soya tuk Provamel pro 
teplou a studenou kuchyni, ten je teba uchovvat v led-
nici.  

Ceny vrobk naleznete v piloenm cenku pod kdy 
uvedenmi u kadho vrobku.

*nevztahuje se na bio Ovesn npoj Provamel

Vrobky Provamel
Vrobky Provamel jsou dkazem, e rostlinn 
alternativy mlka a mlnch vrobk mo
hou bt stejn chutn a rozmanit. istotu 
a erstvost vrobk Provamel zaruuj produk
ty ekologickho zemdlstv. Vrobky Prova
mel maj irok vyuit. Pklady jejich pouit 
se dozvte z popisu jednotlivch vrobk.

Charakteristika vrobk Provamel:
 100 % rostlinn
 neobsahuj laktzu
 neobsahuj blkoviny kravskho mlka
 bohat na blkoviny, vlkninu a vitamny
 pirozen bez lepku* 
 pirozen bez cholesterolu 

Svm jedinenm sloenm a vlastnostmi
jsou sjov vrobky Provamel vhodn pro:
 zdravou, vyvenou a rznorodou stravu
 vegetarinskou stravu
 stravu bez obsahu laktzy
 stravu bez obsahu blkovin kravskho mlka
 stravu se snenm i nulovm obsahem cholesterolu
 bezlepkovou dietu 

 
Vrobky Provamel jsou vhodn pro dti od jednoho roku. 
Nejsou vak ureny jako nhrada mateskho mlka. 

Pirozen sladkost

Vrobky Provamel obsahuj prodn sladidla v bio kvalit. 
Krom neslazench npoj nabz Provamel vrobky, 
kter jsou slazen nerafinovanm ttinovm cukrem nebo 
peninm sirupem. Penin sirup se vyrb 100 % 
prodnm zpsobem. Prodn enzymy jemene pemuj 
penin krob na sirup, kter m vzhled a konzistenci 
medu. Penin sirup dodv svmi neobyejnmi nutrinmi 
vlastnostmi kombinaci jednoduchch a komplexnch cukr, 
m skvle zapad do vyven a rznorod stravy.

Popis produktů a obchodní nabídka pro školy.
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Bio sjov npoj 
Provamel okoldov
Sloen: 
voda, loupan sjov boby* (7,2 %), mosk sl, vanilkov 
extrakt*, stabiliztor: karagenan, nerafinovan ttinov cukr*, 
kukuin maltodextrin*, kakao* se snenm obsahem tuku 
(1 %), okolda* (1,1 %)
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 83 kcal/348 kJ
Blkoviny 3,8 g
Sacharidy. 11,1 g
z nich:
cukry 9,7 g
laktza 0,0 g
Tuky 2,4 g
z nich:
nasycen 0,6 g
mononenasycen 0,6 g
polynenasycen 1,2 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 1,1 g
Sodk 0,05 g

250 ml s brkem
kd: 531 008
1 l, kd: 531 029

Sjov npoj Provamel 
s vitamny B2, B12 a E
Vitamn B2 je potebn pro rst, zdrav sliznic a ke a pro 
sprvn vidn. Hraje dleitou roli pedevm v metabolis-
mu blkovin. M antistresov inky. 
Vitamn B12 stimuluje tvorbu krevnch tlsek a u dt pod-
poruje rst. Chrn rovn ped vznikem ischemick cho-
roby srden. Jeho pjem je dleit zejmna pro psn 
vegetariny a vegany, protoe v pirozen form se nachz 
pouze v ivoinch produktech. 
Vitamn E chrn organismus ped kodlivmi vlivy vnjho 
prosted. Ochrauje buky ped pokozenm. Vitamn E 
tak zvyuje odolnost organismu proti virm a bakterim. 
Pomh pi tvorb ervench krvinek, sval a jinch tkn. 

Sloen:

voda, loupan sjov boby* (7,2 %), fruktzo-glukzov 
sirup, fosforenan vpenat, vanilkov extrakt (0,13 %), 
mosk sl (0,11 %), vitamny: B2, B12, E (0,07 %)
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 40 kcal/165 kJ
Blkoviny 3,7 g
Sacharidy 2,4 g
z nich:
cukry 2,4 g
laktza 0,0 g
Tuky 2,2 g
z nich:
nasycen 0,4 g
mononenasycen 0,5 g
polynenasycen 1,3 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,6 g
Sodk 0,06 g
Vpnk 120 mg*
Vitamn B2 0,24 mg*
Vitamn B12 0,15 g*
Vitamn E 1,5 mg*

*15 % denn doporuenn dvky

1 l, kd: 533 002
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Blkoviny v kravskm mlce
Jedna z nejastjch alergi u dt je alergie na 
blkoviny kravskho mlka. V takovm ppad reagu-
je imunitn systm nepimen na zavn blkovin 
obsaench v kravskm mlce a i jejich mal mnostv 
me zpsobit kee, prjem a vyrky. Sjov vrobky 
Provamel neobsahuj mlko, zato obsahuj vysoce kvalitn 
sjov blkoviny, co znamen, e jsou skvlou alternativou 
mlnch vrobk. 

Laktza
Laktza je cukr, kter se pirozen vyskytuje v kravskm 
mlce a v mlnch vrobcch. Nkte lid vak trp 
intoleranc (nesnenlivost) laktzy, to znamen, e 
nestrv nebo jen tko trv laktzu. Tlo na laktzu rea-
guje obyejn keemi anebo zvracenm. Vrobky Provamel 
jsou 100% rostlinn, neobsahuj proto laktzu ze sv pod-
staty, a jsou tud vhodnou alternativou mlnch vrobk 
pro lidi s intoleranc laktzy.
Navc se starme o to, aby vrobky neobsahovaly nkter 
dal alergeny, jako jsou napklad oechy.
Pravdou je, e i sja me vyvolat alergickou reakci, je to 
ale mn bn ne u mlnch vrobk.

Co znamen Bio?
Pvod plodin
Vrobky Provamel pochzej z plodin pstovanch meto-
dami ekologickho zemdlstv. Vrobky mus odpovdat 
nejpsnjm pedpism Evropsk unie, aby mohly nst 
oznaen bio. Na dodrovn tchto pedpis dohl 
extern kontroln instituce. Od set semnek a po skladovn 
provdme nepsnj opaten, abychom pedeli smen 
s geneticky modifikovanmi a konvennmi surovinami, 
kter se pstuj za pouit chemickch nebo syntetickch 
pesticid. 

Ekologick zemdlstv a ivotn prosted
Podle naeho nzoru je ekologick zemdlstv jedinou 
rozumnou cestou k harmonickmu souit lid a prody. 
Ekologick zemdlstv demonstruje ctu k prod 
a rodnosti pdy. Pravideln rotace plodin zaruuje, e se 
pda nevyerp a pouvn ekologickch hnojiv chrn pdu 
ped chemickm zneitnm. Ekologick zemdlstv tak 
vyaduje vce lidsk sly, a tud vytv vce pracovnch 
mst. N zvazek k ochran ivotnho prosted se odr 
i v jinch oblastech. Napklad odpadn voda, ne opust 
vrobu, se zpracovv a vtina pevnch ltek z n se 
pouv jako hnojivo. Sjov vlknina a slupky se nevyhazuj, 
ale slou jako nutrin hodnotn krmivo pro zvata. 

Co je to vlastn sja?
Rostlina a sjov bob
Sja je nutrin hodnotn, iroce vyuiteln potravina. 
Sjov produkty se vyrb ze sjovch bob, zdroje vysoce 
kvalitnch blkovin, vitamn a minerl. Sjov bob (lat. 
Gycine max) je lutnina z rodiny bobovitch. Roste a do 
vky dvou metr a m mal bl nebo purpurov kvty 
a krtk lusky s jednm a tymi lutmi semnky. V prod 
existuje vce ne tisc rznch druh sji. Nejbnjm 
druhem jsou lut sjov boby, kter pouv i Prova-
mel, protoe maj nejlep vivnou hodnotu a jemnou 
oechovou chu. 

Vrobn proces 
Produkty ze sji se vyrb dvojm zpsobem. Buto 
chemickm procesem nebo daleko prospnjm prodnm 
procesem, pi kterm se pouvaj cel sjov boby. 
Prodnm zpsobem vznikaj i vrobky Provamel. Nejprve 
se odstran vnj slupka sjovho bobu. Boby se pot myj 
v ist vod, nechaj se nasknout vodou, rozemelou se 
v hork vod a mlko se oddl od okary (zbytku sjovch 
bob). Nakonec se mlko filtruje, m vznik sjov npoj 
Provamel Natural.

PROVAMEL. MySLME NA BuDOuCNOST
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Sloen: 
voda, loupan sjov boby* (6 %), 
mosk sl, zahuovadlo: karagenan, 
vanilkov extrakt*, penin sirup*, 
penin krob*, kakao* se snenm 
obsahem tuku (3 %)
*produkt kontrolovanho ekologickho
 zemdlstv

Bio sjov dezert 
Provamel karamelov
Sloen: 
voda, loupan sjov boby* (6 %), zahuovadlo: karage-
nan, mosk sl, penin sirup*, penin krob*, prodn 
karamelov aroma, kakao* se snenm obsahem tuku 
(3 %), karamel* (2 %) (voda, nerafinovan ttinov cukr)
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 110 kcal/462 kJ
Blkoviny 3,0 g
Sacharidy 20,4 g
z nich:
cukry 13,8 g
laktza 0,0 g
Tuky 1,8 g
z nich:
nasycen 0,3 g
mono-nenasycen 0,4 g
polynenasycen 1,1 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,2 g
Sodk 0,08 g

525 g, kd: 530 005

Bio sjov dezert 
Provamel vanilkov
Sloen: 
voda, loupan sjov boby* (6 %), mosk sl, zahuovadlo: 
karagenan, vanilkov extrakt* (0,2 %), penin sirup*, 
penin krob*, 
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

525 g, kd: 530 014

Nutrin informace na 100 g:
Energie 95 kcal/401 kJ
Blkoviny 3,0 g
Sacharidy 16,7 g
z nich:
cukry 9,9 g
laktza 0,0 g
Tuky 1,7 g

Bio sjov dezert Provamel okoldov

z nich:
nasycen 0,4 g
mono-nenasycen 0,4 g
polynenasycen 0,9 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 1,2 g
Sodk 0,06 g

Bio sjov dezerty Provamel
Zdrav strava nemus bt fdn, dezerty Provamel jsou toho 
dkazem. Pudinkov dezerty Provamel se hod jak k pm 
spoteb, tak jako ingredience do sladkch jdel.

Nutrin informace na 100 g:
Energie 92 kcal/389 kJ
Blkoviny 3,0 g
Sacharidy 15,8 g
z nich:
cukry 9,9 g
laktza 0,0 g
Tuky 1,8 g
z nich:
nasycen 0,3 g
mononenasycen 0,4 g
polynenasycen 1,1 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,5 g
Sodk 0,06 g

525 g, kd: 530 004
1 l, kd: 530 013

Vhradn dovozce a distributor: Country Life s. r. o., Nenaovice 87, 266 01 Beroun 1 
tel.: 311 712 402  fax: 311 712 415  info@countrylife.cz  www.countrylife.cz 
I: 45792585  DI: CZ45792585  GE Capital Bank Praha  158 349 827/0600
Vrobce: Alpro HG, Kortrijksesteenweg 1093C, B-9051 SAint-Denijs-Westrem, Belgie
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Jak iviny sja obsahuje?
Sjov vrobky jsou velice vivn, neobsahuj cholesterol 
a jsou bohat na nezbytn blkoviny a prospn mastn 
kyseliny. Bio sjov vrobky Provamel jsou proto vhodnou 
soust pestr a vyven stravy.

Blkoviny
Blkoviny pispvaj ke zdravmu rstu dt. Sja obsahuje 
vechny esenciln aminokyseliny, kter nae tlo potebuje 
k tvorb vlastnch blkovin ve vyvenm pomru. Proto 
jsou sjov bio vrobky Provamel zdrojem vysoce kvalitnch 
blkovin. 

Tuky
Tuky nejen dodvaj energii, ale podl se tak na stavb 
bunnch membrn a vytvej v tle dleit kontroln 
ltky. Kvalita pijatch tuk je v tomto ohledu klov. 
Obzvlt pimen mnostv takzvanch polynenasycench, 
esencilnch (nezbytnch) mastnch kyselin je teba kon-
zumovat kad den. Vrobky Provamel jsou bohat na 
polynenasycen mastn kyseliny a chud na nasycen 
mastn kyseliny. Jeliko jsou to vrobky rostlinnho pvodu, 
neobsahuj cholesterol. 

Sacharidy
Sacharidy dodvaj naemu tlu energii. Sjov vrobky 
oproti mlku a vrobkm z nj neobsahuj mln cukr, tzv. 
laktzu, kter je astm pvodcem alergie. Dalm pnosem 
sjovch vrobk je relativn vysok obsah vlkniny. 

Vitamny a minerly
Sjov vrobky obsahuj vitamn B1 (thiamin) a B3 (niacin). 
Z minerl m sja vysok obsah draslku, hoku a eleza. 
Sjov npoje obsahuj vce eleza ne kravsk mlko, 
0,7 mg na 100 ml oproti 0,1 mg na 100 ml. Konzumace 
sjovch npoj odstrauje i nebezpe anmie z nedo-
statku eleza zpsoben krvcenm do stolice, ke ktermu 
dochz pi konzumaci kravskho mlka.

Blkoviny v kravskm mlce
Jedna z nejastjch alergi u dt je alergie na 
blkoviny kravskho mlka. V takovm ppad reagu-
je imunitn systm nepimen na zavn blkovin 
obsaench v kravskm mlce a i jejich mal mnostv 
me zpsobit kee, prjem a vyrky. Sjov vrobky 
Provamel neobsahuj mlko, zato obsahuj vysoce kvalitn 
sjov blkoviny, co znamen, e jsou skvlou alternativou 
mlnch vrobk. 

Laktza
Laktza je cukr, kter se pirozen vyskytuje v kravskm 
mlce a v mlnch vrobcch. Nkte lid vak trp 
intoleranc (nesnenlivost) laktzy, to znamen, e 
nestrv nebo jen tko trv laktzu. Tlo na laktzu rea-
guje obyejn keemi anebo zvracenm. Vrobky Provamel 
jsou 100% rostlinn, neobsahuj proto laktzu ze sv pod-
staty, a jsou tud vhodnou alternativou mlnch vrobk 
pro lidi s intoleranc laktzy.

Kravsk mlko

ivoin pvod
obsah mastnch kyselin
 60 % nasycench mastnch kyselin
 40 % nenasycench mastnch kyselin, z nich:
 33 % mononenasycench mastnch kyselin
 7 % polynenasycench mastnch kyselin
 6 mg cholesterolu*  
*ve 100 ml polotunho mlka

Sjov npoj Provamel

rostlinn pvod  vyroben z bio sjovch bob
obsah mastnch kyselin
 18 % nasycench mastnch kyselin
 82 % nenasycench mastnch kyselin, z nich:
 23 % mononenasycench mastnch kyselin
 59 % polynenasycench mastnch kyselin
 0 % cholesterolu

Potravinov alergie
Rozdln sloen
Kravsk mlko a mln vrobky i sjov vrobky jsou 
uznvanmi zdroji blkovin, jejich sloen se vak li. Na 
rozdl od ivoinch produkt neobsahuj sjov vrobky 
cholesterol a laktzu a jsou lehce straviteln.

Vhradn dovozce a distributor: Country Life s. r. o., Nenaovice 87, 266 01 Beroun 1 
tel.: 311 712 402  fax: 311 712 415  info@countrylife.cz  www.countrylife.cz 
I: 45792585  DI: CZ45792585  GE Capital Bank Praha  158 349 827/0600
Vrobce: Alpro HG, Kortrijksesteenweg 1093C, B-9051 SAint-Denijs-Westrem, Belgie
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Sloen: 
voda, mosk sl, rostlinn olej*, prodn vanilkov aroma, 
zahuovadlo: kragenan, oves* (10 %), emulgtor: lecitin
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 58 kcal/242 kJ
Blkoviny 0,6 g
Sacharidy 10,2 g
z nich:
cukry 6,4 g
laktza 0,0 g
Tuky 1,5 g
z nich:
nasycen 0,1 g
mononenasycen 0,3 g
polynenasycen 1,1 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,3 g
Sodk 0,03 g

1 l, kd: 531 005

Sloen: 
voda, re*, mosk sl, rostlinn olej*, prodn vanilkov 
aroma, emulgtor: lecitin,
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 49 kcal/206 kJ
Blkoviny 0,1 g
Sacharidy 9,5 g
z nich:
cukry 5,1 g
laktza 0,0 g
Tuky 1,2 g
z nich:
nasycen 0,2 g
mononenasycen 0,3 g
polynenasycen 0,7 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,0 g
Sodk 0,03 g

1 l, kd: 531 004

Bio rov npoj Provamel

Je lehce stravitelnou alternativou kravskho mlka. Na rozdl 
od mlka rov npoj nezahleuje organizmus.

Bio ovesn npoj Provamel

M stejn vyuit jako kravsk mlko a sjov npoje. Dky 
obsahu vlkniny psob blahodrn na trvic trakt. Oves 
posiluje nervovou soustavu, je bohatm zdrojem fosforu, 
eleza a vitamnu B1.

Vhradn dovozce a distributor: Country Life s. r. o., Nenaovice 87, 266 01 Beroun 1 
tel.: 311 712 402  fax: 311 712 415  info@countrylife.cz  www.countrylife.cz 
I: 45792585  DI: CZ45792585  GE Capital Bank Praha  158 349 827/0600
Vrobce: Alpro HG, Kortrijksesteenweg 1093C, B-9051 SAint-Denijs-Westrem, Belgie
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Bio sjov npoj 
Provamel jahodov
Sloen: 
voda, loupan sjov boby* (7,2 %), mosk sl, nerafinovan 
ttinov cukr*, prodn aroma
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv

Nutrin informace na 100 g:
Energie 59 kcal/247 kJ
Blkoviny 3,8 g
Sacharidy 5,8 g
z nich:
cukry 5,7 g
laktza 0,0 g
Tuky 2,2 g
z nich:
nasycen 0,4 g
mononenasycen 0,5 g
polynenasycen 1,3 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,6 g
Sodk 0,06 g

250 ml s brkem, kd: 531 007

Bio sjov npoj 
Provamel bannov 
Sloen: 
voda, loupan sjov boby* (7,2 %), mosk sl, nerafinovan 
ttinov cukr*, kukuin maltodextrin*, prodn aroma
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv 

Nutrin informace na 100 g:
Energie 78 kcal/328 kJ
Blkoviny 3,8 g
Sacharidy 10,4 g
z nich:
cukry 9,1 g
laktza 0,0 g
Tuky 2,2 g
z nich:
nasycen 0,4 g
mononenasycen 0,5 g
polynenasycen 1,3 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,6 g
Sodk 0,06 g

250 ml s brkem, kd: 531 016

Nutrin informace na 100 g:
Energie 60 kcal/253 kJ
Blkoviny 3,8 g
Sacharidy 6,3 g
z nich:
cukry 6,2 g
laktza 0,0 g
Tuky 2,2 g
z nich:
nasycen 0,4 g

mononenasycen  0,5 g
polynenasycen 1,3 g 
cholesterol 0,0 g 
Vlknina 0,6 g
Sodk 0,06 g

Bio sjov npoj Provamel vanilkov

250 ml s brkem, kd: 531 003
1 l, kd: 531 009

Sloen: 
voda, loupan sjov boby* (7,2 %), mosk sl, vanilkov 
extrakt*, nerafinovan ttinov cukr*
*produkt kontrolovanho ekologickho zemdlstv
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Projekt Ministerstva zeměděl-
ství ČR „Bioškoly – zavádění 
biopotravin do škol a předškol-
ních zařízení“ byl plný akcí, 
které měly děti i dospělé přimět 
k zamyšlení se nad zdravým 
životním stylem.

Tiskové materiály pro školy, 
dodavatele i rodiče, kuchařka 
s recepty pro školní jídelny, 
semináře, kurzy vaření, biojar-
marky i exkurze ekofarem…

Myslím, že není co dodat, snad 
jen… Jen víc takových akcí!

Bioškoly

Š k o l y ,  k t e r é  n a b í z e j í  v í c
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ÚVOD

Biopotraviny do škol v České republice stále představují marginální 
oblast jak na poli dodavatelů, tak na poli školních jídelen; zkušenos-
tí s dodávkami biopotravin do škol je v současné době v tuzemsku 
minimum, proto jsme se rozhodli poskytnout vám náhled na zkuše-
nosti průkopníků dodávek biopotravin do škol. V této útlé brožurce 
naleznete příběhy těch, kteří se vrhli do nejistého podniku a pokoušejí 
se nabízet a dodávat svou produkci školním jídelnám. O tom, jaké 
zvolili nástroje, co jim to přineslo a jaká mají očekávání, se dočtete na 
následujících stránkách. 

Nedílnou součástí dodávek biopotravin do škol je vzdělávání a osvěta. 
Žáci a studenti, ale také veřejnost dnes ztrácejí souvislosti mezi potra-
vinami a zemědělským hospodařením, krajinou a životním prostředím, 
proto je důležité ukazovat, jak může produkce potravin ovlivňovat 
krajinu a životní prostředí, v němž žijeme, a představovat ekologická 
hospodářství či zpracovatelské podniky. Proto druhá, významná část 
brožury pojednává o tom, jak přímo v terénu přibližovat školám ekolo-
gické hospodaření. Na dalších stránkách tak najdete základní tipy, jak 
hostit školní exkurze, jaké aktivity nabízet a na co všechno se připravit. 

Brožurka je ale určena také vedoucím školních jídelen či hospodář-
kám, které hledají spolehlivé dodavatele biopotravin. Jsou to právě 
tato ekologická hospodářství či výrobci, kteří jsou otevřeni spolupráci 
se školami a jsou ochotni vycházet školním zařízením vstříc ve snaze 
o kvalitní a zdravé stravování jejich dětí. Následující text by také mohli 
ocenit učitelé, kteří hledají možnosti exkurzí na zajímavá ekologická 
hospodářství. 

1. ZKUŠENOSTI HOSPODÁŘŮ A VÝROBCŮ

Na dalších stranách se s vámi podělíme o některé zkušeností výrobců 
a zemědělců z jejich začínající praxe dodávek biopotravin do škol. 
Všichni svou spolupráci se školami teprve začínají a jejich zkušenosti 
jsou nanejvýš pár let staré. Jedná se tedy o první krůčky v této oblasti, 
ale i ty by vám mohly pomoci při vašem rozhodování o tom, zda se této 
odběratelské větvi intenzivněji věnovat. Biopotraviny jsou ve školách 
stále spíš raritou, ale věříme, že i díky této publikaci se začnou stávat 
součástí jídelníčku školních dětí stále častěji. 

1.1.  Biofarma Sasov

Začátky

První školy se obracely na farmu samy o sobě. Jednalo se o místní 
menší školní zařízení, jejichž zaměstnanci znali produkty a provoz 
podniku osobně. Farma následně začala cíleně oslovovat další školní 
zařízení v okolí. Z těchto kontaktů se rekrutuje v současné době asi 
1/3 školních odběratelů. 

V dalším kroku biofarma na základě kontaktů z internetu začala oslo-
vovat školy v kraji Vysočina a také školy v dalších krajích. Školy farma 
vybírala podle jejich profi lace, a přednostně nabízela své produkty 
školním zařízením, která mají k fi losofi i bioproduktů 
blízko (tedy zařízení s alternativním zaměřením – 
waldorfské, montessori či soukromé školky zaměře-
né na zdravou výživu).

Zpočátku farma nabízela brambory a bramborové 
výrobky (mražené tolárky), dražší maso a masné 
výrobky nabízela až ve chvíli, kdy školy již cíleně 
projevovaly zájem o bioprodukty či měly dobrou 
zkušenost s jinými komoditami v biokvalitě. 

Kontaktní osobou pro farmu byla téměř výhradně vedoucí školní 
jídelny, která je nejčastěji kompetentní osobou ve výběru dodavatelů 
a nákupu surovin pro školní jídelnu.

Dodávky realizuje Biofarma Sasov vlastním automobilem s chlazením 
a spojuje je s dodávkami dalším odběratelům na pravidelných trasách 
do velkých měst ČR. Školám, které v současnosti tvoří max. 5 % podíl 
odběrů farmy, nabízí statek zvýhodněné ceny či snížení ceny za do-

o kvalitní a zdravé stravování jejich dětí. Následující text by také mohli 
ocenit učitelé, kteří hledají možnosti exkurzí na zajímavá ekologická 
hospodářství. 
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  Zkušenosti z dodávek biopotravin do škol

biobio
Jak dodávat

do škol

Brožura pro dodavatele
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pravu, včetně možnosti sníženého minimálního odběru (oproti dalším 
odběratelům). Farma je otevřena i distribuci prostřednictvím dalších 
kanálů (např. velkoobchodů). Nicméně tento způsob prodeje ze strany 
dalších obchodníků zatím nepřinesl významný efekt, proto se statek 
soustředí na budování vlastní distribuční a odběratelské sítě.

Přínosy

V současné době nejsou dodávky do škol pro biofarmu ekonomicky 
zvlášť zajímavé, nicméně farma vnímá distribuci svých bioproduktů do 
škol i z jiných pohledů:

• osvěta – jako vklad do budoucích generací; 

• perspektiva – dodávky do škol mohou být přísli-
bem do budoucna, školy představují významnou 
kupní sílu.

Z výše uvedeného plyne, že si je Jiří Pykal, manažer 
Biofarmy Sasov, dobře vědom toho, že v současné 
době dodávky biopotravin do škol nepředstavují pro 
jeho podnik významný přínos, nicméně potenciál 
vidí v budoucnosti a příklonu vedoucích školních jí-
delen k potravinám s vyšší hodnotou. Předpokladem 
tedy je, že „cílem vedoucích školních jídelen nebude 
pouze co nejvíce ušetřit“, říká Jiří Pykal. 

Ekologickým zemědělcům, kteří by se chtěli vydat 
touto cestou, radí Biofarma Sasov následující:

• vytrvejte, nečekejte okamžitý přínos;

• budujte kontakty v místní komunitě a ve svém 
regionu;

• intenzivně komunikujte se školami a buďte ote-
vření, ukažte, že vaše produkty jsou transparentní 
a jejich cestu z pole na stůl si může kdokoliv 
kdykoliv ověřit. 

Jeden z důležitých prvků je pro biofarmu budování 
důvěry, tedy již zmíněná otevřenost statku včetně 
nabídky exkurzí pro školní zařízení, která statek 
navštěvují pravidelně. V sezoně se téměř každý týden 
na statku objeví děti, školáci i studenti ze všech typů 
škol, od mateřských až po vysoké školy, a projdou 

celým provozem od pěstování, přes chov zvířat, až po zpracování 
produktů. 

Školní zařízení jsou většinou zvyklá na co nejsnazší způsob objedná-
vek, často u jediného nebo několika málo dodavatelů, s kterými mají 
vybudované dlouholeté obchodní vztahy. Biopotraviny tak často naku-
pují jen „nadšené“ vedoucí školních jídelen, které potom mají víc práce 
s větším množstvím menších dodavatelů. I z těchto důvodů je třeba jim 
co nejvíce usnadnit způsob objednávání, přizpůsobit četnost závozů, 
atd. Biofarma v tomto ohledu nabízí školám osobní přístup, který není 
standardní obchodní politikou, ale vychází vstříc specifi ckým potřebám 
školních zařízení, která nejsou vnímána jako běžný odběratel, ale spíše 
jako jedna z cest kvalitní výživy nových generací. 

1.2.  Country Life
Country Life v letech 2009-2011 realizoval projekt Bioškoly fi nanco-
vaný Ministerstvem zemědělství, jehož cílem bylo vytvořit modelové 
dodavatelské řetězce. V jeho průběhu tak navázal kontakt s mnoha 
školami, kterým jednak zprostředkovával vlastní produkci i produkci 
svých dodavatelů a také pro ně pořádal osvětové a vzdělávací akce.

Začátky

Společnost Country Life v rámci projektu Bioškoly nechala provést ce-
lostátní průzkum škol (a také rodičů a dodavatelů). Mezi školami, které 
se do dlouhodobých dodávek biopotravin v rámci projektu Bioškoly
 zapojily, byly mimo jiné i ty, které v tomto průzkumu projevily o zavá-
dění biopotravin zájem.

Další školy se o dodávky biopotravin zajímaly samy a kontaktovaly 
Country Life osobně, případně fi rma vyhledávala a kontaktovala školy, 
u nichž bylo pravděpodobné, že by mohly mít o používání biopotravin 
zájem (soukromá zařízení, školy „alternativně“ zaměřené – waldorfské, 
montessori, školy zapojené do projektu Ekoškola a Zdravá škola).

Tam, kde jídelny patří pod školu, byla nabídka směřována nejprve na 
ředitele/ku školy, v samostatných jídelnách potom na vedoucí školní 
jídelny. Nicméně po delší zkušenosti se ukázalo, že v zařízeních, kde 
o biopotraviny měl zájem například ředitel školy, ale nikoli vedoucí 
školní jídelny či kuchařky, jsou tyto snahy odsouzeny k nezdaru, pří-
padně se zde bio používá jen po dobu, kdy škole věnujeme intenzivní 
servis – kurzy vaření apod. Bez lidí přímo ve školní jídelně, kteří se 
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1.3.  Extrudo Bečice
Společnost Extrudo se dodávkami do školních stravovacích zaříze-
ní zabývá již řadu let a nabízí vlastní řadu gastro-balení biosurovin 
specifi cky pro potřeby školních jídelen. Kontakt se školou vždy začíná 
oslovením buď ředitele školy, nebo vedoucí školní jídelny. 

Nabídka

Společnost Extrudo uvádí, že základem velkoobchodních nabídek 
pro školy je přehlednost a jednoduchost nabízených surovin. Praxí 
společnosti je nabídnout škole několik jednoduchých receptů s menším 
množstvím biosurovin, které následně kuchařkám v praxi předvede 

kuchař fi rmy. Suroviny pro přípravu těchto receptů 
jsou potom škole nabídnuty k odběru. Podstatné je 
jídelnu nezahltit nabídkou nových surovin, ale nao-
pak nabízet jednoduché recepty s malým množstvím 
nových surovin. Modelem, který Extrudo školám 
většinou navrhuje, je připravovat jedenkrát či 
dvakrát měsíčně pokrm z biopotravin, dle dodaných 
receptur. 

Cena a dodávky 

Cenová nabídka pro školy je srovnatelná s cenami 
pro běžné odběratele, školy tedy nedostávají žádné 
zvláštní slevy. Zboží se do škol většinou zaváží do 
druhého dne. Za dopravu školy platí přibližně 60 Kč 
za 50 kg dodaného zboží.

Strach z ceny bývá na školách pochopitelně na 
prvním místě. Nicméně hospodářkám je třeba 
poradit, jak zařadit biopotraviny tak, aby dodržely 
daný rozpočet. Ideálním nástrojem je sestavit škole 
modelový jídelníček na 2-3 týdny a nejlepší cestou 
je osobně je s takovým jídelníčkem seznámit. Pokud 
je k tomu škola ochotná, je dobré posoudit složení 
sortimentu, který škola odebírá, a hledat možnosti, 
kde by se dalo ušetřit (samozřejmě nikoliv na úkor 
kvality surovin). Školy totiž například poměrně často 
odebírají různé směsi, které nepatří k nejlevnějším 
položkám. Pokud tyto produkty vyřadí nebo omezí, 
může vzniknout prostor pro nákup biopotravin.

Potenciál škol jako odběratelů biopotravin není podle nich zatím příliš 
velký. Extrudo dodává kromě bio i produkty konvenční, a ty zatím 
rozhodně tvoří většinu odběrů. 

Akce pro školy

Ukázky vaření (respektive uvaření pokrmu ve školní jídelně spolu s ku-
chařkami) jsou velmi důležitou součástí spolupráce se školami. Každý 
měsíc tak společnost Extrudo organizuje více než 10 ukázek vaření 
přímo ve školách. 

2. FARMA JAKO UČEBNA

Dodávání biopotraviny do škol nezačíná a nekončí 
pouze prodejem surovin školní jídelně, ale musí být 
také součástí širšího rámce vzdělávání žáků v oblasti 
udržitelného stravování, šetrné spotřeby potravin, 
atp. A právě proto je nezbytné zprostředkovat dětem 
nejen kvalitní, šetrné potraviny, ale také jim umožnit 
zažít ekologické hospodaření osobně na ekologických 
statcích a v místech zpracování potravin. Ekologické 
statky jsou proto ideální „učebnou“.

Otevřená ekologická farma dětem v širším smyslu 
umožňuje získat zkušenosti spojené se zeměděl-
stvím. Právě na statku jsou souvislosti mezi přírodou 
a člověkem viditelné a „prožitelné“. Na žádném 
jiném místě neexistuje tak zřetelně napětí mezi 
zemědělstvím a ochranou přírody. Zde se může 
ukázat, jak je těžké zajistit zároveň potřebnou kvalitu 
potravin, pohodu zvířat a přírody a rentabilitu 
výroby. Ale nesledují se zde pouze pedagogické cíle. 
Pokud například nadšené děti po návratu přiblíží 
statek i rodičům, získá zemědělství pozitivní pověst 
i v povědomí širší veřejnosti. 

Na statku by se dětem neměla jen jinou formou 
předávat zprostředkovaná teorie ze školních lavic. 
V popředí by měl stát prožitek a právě praktická 
spolupráce může dětem a mládeži takové prožitky 
přinést. Děti zde o zemědělství nejen slyší, ale také 
jej vidí, cítí, ochutnávají a dotýkají se jej. Zejména 
ekologické farmy dobře splňují tento požadavek, a to 
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o biopotraviny zajímají, je dlouhodobé používání biopotravin neprav-
děpodobné. 

Nabídka

Důležitým faktorem je nezahltit školy nabídkou, v níž se nebudou 
schopny zorientovat, proto i při velké šíři vlastního sortimentu je třeba 

školám poskytnout pouze omezenější výběr. Proto 
fi rma pro školy vytváří zvláštní nabídku s důrazem 
na základní suroviny (zelenina, obiloviny, luštěniny, 
mléčné produkty), na sezonní produkty a (tedy) 
produkty, kde je cenový rozdíl mezi konvencí a bio 
co nejnižší. Cenová nabídka pro školy je ve srovnání 
s běžným odběratelem o něco zvýhodněná, ceny pro 
školy jsou o více než 10 % nižší než běžné velkoob-
chodní ceny společnosti.

Dodávky

Country Life školy zaváží vlastní dopravou, četnost 
závozů závisí na vzdálenosti od skladu. I minimální 
objem dodávek se odvíjí od vzdálenosti. 

Pokud je minimální objem závozu splněn, je doprava 
zdarma. Country Life se tak neorientuje pouze na 
školy z blízkého okolí a zaváží školy po celé repub-
lice. Nicméně školám v Praze a Středočeském kraji 
může poskytovat lepší servis – častější závozy a men-
ší limit pro minimální hodnotu dodávky. 

Velká řada škol používá biopotraviny ve velmi 
malém objemu nebo příležitostně a je pro ně těžké 
splnit minimální hodnoty závozů. Školy také mají 
často omezené skladovací prostory a není pro ně 
možné nakoupit potraviny do zásoby, takže je bohu-
žel nezbytné nabízet co nejnižší povinné závozy. 

Problémy

Školy mají obavy z biopotravin kvůli ceně. Domní-
vají se, že po zavedení bio dojde ke zvýšení nákladů 
na potraviny o 50, 100 i více %. Country Life jde 

proto cestou doporučování těch potravin, u nichž je cenový rozdíl co 
nejmenší a s nimiž je nejlépe začít. V projektu Bioškoly také vyšla ku-
chařka s kalkulací ceny v biokvalitě u každého receptu, aby bylo možné 
porovnat fi nanční náročnost použití biosurovin. 

Naopak někdy zmiňovaný problém s nedostatečnou nabídkou velko-
objemových balení se nepotvrdil, neboť školy je – vzhledem k malým 
objednávkám – často ani nevyužijí, přestože v nabídce jsou. 

Přínosy

Z čistě ekonomického hlediska školy zatím nejsou zajímavým odbě-
ratelem (až na některé konkrétní školy, u kterých biopotraviny tvoří 
velké procento používaných potravin). Nicméně společnost použití bio 
ve školách považuje za důležitý nástroj výchovy dětí k odpovědnější-
mu přístupu k potravinám a spotřebě obecně a také ke zdravějšímu 
stravování.

Potenciál pro to, aby se školy staly významnějším odbytištěm, se 
projeví v okamžiku, kdy bio nebude záležitostí několika exkluzivních 
a speciálně zaměřených školních zařízení, ale široké skupiny škol. 
Školy by měly být v používání biopotravin motivovány a podporovány 
ze strany státu a obce (zřizovatele). Používání bio ve školách by nemělo 
stát na (ne)přítomnosti jednoho nadšence, který se nad rámec svých 
běžných povinností snaží udělat pro děti a kvalitu stravování v jeho 
jídelně něco navíc.

Doplňkové aktivity

Doplňkové služby považují v Country Life za velmi důležité. Zejména 
kurzy vaření a konzultace pro kuchařky a hospodářky školních jídelen 
pomáhají odbourat obavy z biopotravin a jejich odlišné chuti, z fi -
nanční nedostupnosti apod. Také exkurze na statky a do provozu jsou 
považovány za důležité. Dětem není možné jen naservírovat „jiné“ jídlo 
(často ani nemají možnost poznat, že je jiné, pokud se jedná o prostou 
záměnu konvence za bio), musejí pochopit, proč a v čem je ekologické 
hospodaření a bio odlišné a prospěšné.

Přínos doplňkových akcí typu exkurze, jarmark apod. je možné vidět 
i v něčem jiném. Ze zkušenosti realizace projektu Bioškoly plyne, že za-
městnanci školních jídelen se často cítí ve své snaze o zlepšení školního 
stravování osamoceni – rodiče se o kvalitu školního jídla často příliš 
nezajímají, děti nejsou z domova zvyklé jíst řadu běžných jídel (doma 
se nevaří), zaměstnanci jídelen jsou fi nančně špatně ohodnoceni a jsou 
na ně kladeny čím dál tím větší nároky, přitom ze strany škol necítí pro 
svou práci dostatečnou podporu. Organizování akcí, které doplní jejich 
snahu o zavádění bio, pro ně tak často může být výrazně motivační. 

Naopak někdy zmiňovaný problém s nedostatečnou nabídkou velko-
objemových balení se nepotvrdil, neboť školy je – vzhledem k malým 
objednávkám – často ani nevyužijí, přestože v nabídce jsou. 

Z čistě ekonomického hlediska školy zatím nejsou zajímavým odbě-
ratelem (až na některé konkrétní školy, u kterých biopotraviny tvoří 
velké procento používaných potravin). Nicméně společnost použití bio 
ve školách považuje za důležitý nástroj výchovy dětí k odpovědnější-
mu přístupu k potravinám a spotřebě obecně a také ke zdravějšímu 

Potenciál pro to, aby se školy staly významnějším odbytištěm, se 
projeví v okamžiku, kdy bio nebude záležitostí několika exkluzivních 
a speciálně zaměřených školních zařízení, ale široké skupiny škol. 
Školy by měly být v používání biopotravin motivovány a podporovány 
ze strany státu a obce (zřizovatele). Používání bio ve školách by nemělo 
stát na (ne)přítomnosti jednoho nadšence, který se nad rámec svých 
běžných povinností snaží udělat pro děti a kvalitu stravování v jeho 

Doplňkové služby považují v Country Life za velmi důležité. Zejména 
kurzy vaření a konzultace pro kuchařky a hospodářky školních jídelen 
pomáhají odbourat obavy z biopotravin a jejich odlišné chuti, z fi -
nanční nedostupnosti apod. Také exkurze na statky a do provozu jsou 
považovány za důležité. Dětem není možné jen naservírovat „jiné“ jídlo 
(často ani nemají možnost poznat, že je jiné, pokud se jedná o prostou 
záměnu konvence za bio), musejí pochopit, proč a v čem je ekologické 

Přínos doplňkových akcí typu exkurze, jarmark apod. je možné vidět 
i v něčem jiném. Ze zkušenosti realizace projektu Bioškoly plyne, že za-
městnanci školních jídelen se často cítí ve své snaze o zlepšení školního 
stravování osamoceni – rodiče se o kvalitu školního jídla často příliš 
nezajímají, děti nejsou z domova zvyklé jíst řadu běžných jídel (doma 
se nevaří), zaměstnanci jídelen jsou fi nančně špatně ohodnoceni a jsou 
na ně kladeny čím dál tím větší nároky, přitom ze strany škol necítí pro 
svou práci dostatečnou podporu. Organizování akcí, které doplní jejich 
snahu o zavádění bio, pro ně tak často může být výrazně motivační. 
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3.3. Ukázka interaktivní vzdělávací 
aktivity na farmě
Welfare zvířat – kolik potřebují prostoru? Co je pro zvířata dobré a co 
špatné?

Vhodné pro: statky se zvířaty.

Potřebný čas: 10–15 minut.

Příprava: Provázkem a malými kůly vymezte tři různě veliké prosto-
ry. Jeden o velikosti přibližně 1 m2, druhý 3 m2 a třetí 5 m2. 

Popis aktivity: 

1. Zeptejte se dětí, jaké základní věci lidé potřebují 
k přežití a kvalitnímu životu. (Odpovědi: jídlo, 
pití, pohyb, svobodu a mnoho dalších.)

2. Zeptejte se: Jaké jsou základní věci, které potře-
buje zvíře na farmě k přežití a kvalitnímu životu?

3. Poté, co děti odpovědí, zdůrazněte podobnosti 
základních potřeb lidí a zvířat.

4. Děti rozdělte do tří skupin. První skupinu umís-
těte do nejmenšího prostoru. Nechejte je si před-
stavit, že jsou prasata, krávy či slepice. Zeptejte 
se jich, jaký je to pocit. (Odpovědi: nepříjemný, 
stísněný, obtěžující, atd.)

5. Druhou skupinu umístěte do středně velkého 
prostoru s představou, že jsou tatáž zvířata. Opět 
zjistěte jejich pocity. (Odpovědi: v pořádku, je tu 
víc místa.)

6. Poslední skupinu umístěte do největšího prostoru 
jako ta samá zvířata a zeptejte se jich na jejich 
pocity. (Odpovědi: skvěle, volně, šťastně.)

7. Nakonec se zeptejte první skupiny, ve kterém 
prostoru by nejraději žila.

8. Vysvětlete jim, že prostory představují tři různé 
druhy hospodaření: klecový/konvenční, vylepše-
ný a ekologický. Který je který? 

9:50 hod.

Prohlídka farmy. Ukažte dětem veškeré aktivity na statku a snažte se 
je co nejvíce zapojit do dění s vědomím, že děti si pamatují jen 20 % 
toho, co slyší, ale až 80 % toho, co si samy vyzkoušejí. Do prohlídky tak 
můžete zapojit všechny jejich smysly a nechat je sáhnout si na zvířata, 
přivonět k různým druhům rostlin, apod. Vhodné je začít prohlídku 
propojením farmy se snídaní – tzn. ukázat vznik jednotlivých složek 
snídaně na statku (chléb, vejce, mléko, apod.). 

11.30 hod.

Mytí rukou, drobná svačina, toaleta. Většina škol se vrací na oběd zpět 
do školní jídelny nejpozději ve 13 hodin, proto je dobré nechat dětem 
dostatek času na mytí, toaletu. Můžete také připravit drobné občer-
stvení z faremních produktů, aby si děti mohly to, co vidí, propojit 
s konečnou potravinou. Samozřejmostí je ukončit exkurzi tak, aby byl 
dostatek času na cestu zpět. 

12.00 hod.

Odjezd. Jak tedy děti zapojit do dění na statku a jak jim představit 
specifi ka ekologického hospodaření? Celá řada aktivit jistě vyplyne 
ze specifi ckých situací na vašem statku, níže vám nabízíme drobnou 
ukázku aktivity představující interaktivní poznávání rozdílů v životní 
pohodě zvířat v různých typech chovu. 
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3.2. Exkurze na statku – časový rozpis

8:00 hod.

Podle předpovědi počasí připravte buď venkovní nebo alternativní ak-
tivity pod střechou pro případ deště. Aktivity uvnitř mohou zahrnovat 
setkání se zvířaty ve stájích, ukázku zemědělských nástrojů či povídání 
o rozdílu mezi ekologickým a konvenčním hospodařením.

Ujistěte se, že všichni na statku vědí o plánované exkurzi a že všech-
ny stroje a vozidla jsou zajištěny proti pohybu. Pozor také na příjezd 
vozidel z venku (např. cisterna z mlékárny). Připravte si zavazadlo 
s lékárničkou a před exkurzí si raději trasu projděte sami. 

9:00 hod.

Děti a doprovázející personál zaveďte do kryté místnosti, nejlépe 
vybavené židlemi či lavicemi, kde si budou moci děti odložit batůžky, 
případně nasvačit či odskočit na WC. 

9:15 hod.

Přivítání na statku je velmi důležité, neboť buduje vztah mezi vámi 
a skupinou dětí, a zároveň děti upozorníte na to, jaké chování od nich 
očekáváte, a vysvětlíte jim pravidla bezpečného 
pohybu na statku. 

• Děti ocení krátké veselé představení statku. 

• Předem děti upozorněte na to, koho na statku 
potkají, jak se mají chovat u zvířat, kolem strojů 
či v budovách a při přesunech z jedné části statku 
do druhé.

• Zdůrazněte, že na statku mohou být prostory, kde 
musejí být zvlášť opatrné (hnojiště, elektrický 
ohradník, včelí úly, apod.).

• Seznamte děti s časovým rozvrhem dne a ukažte 
jim, kde jsou toalety a umývárna. V této souvis-
losti zdůrazněte, že si děti musejí po kontaktu se 
zvířaty umýt ruce, aniž by je předtím strkaly do 
pusy či konzumovaly jídlo. 

• Na závěr se dětí a doprovodu zeptejte, zda něče-
mu neporozuměli. 

spolupracujte s pedagogy, kteří děti doprovázejí, a podrobně jim před-
stavte své plány a jejich případné změny. 

Pokuste se s učiteli připravit program specifi cký pro danou školu a vy-
tvořit plán exkurze. Učitelé se mohou například chtít zaměřit na farmě 
na specifi cká témata na základě aktuálně probírané látky. Také před 
akcí proberte s učiteli i možná rizika, např. alergie či zvláštní zdravotní 
stav dětí, o nichž byste měli vědět. 

Dospělým popište před návštěvou hygienické a bezpečností zásady při 
návštěvě farmy: 

• Osobní hygiena: mytí rukou po kontaktu se zvířaty, zejména před 
jídlem.

• Kontakt se zvířaty: děti nesmějí přistupovat ke zvířatům, pokud 
není zvíře zklidněno, a musejí tak činit vždy pod dohledem zaměst-
nanců statku. Upozorněte děti, že zvířata nejsou domácí mazlíčci, ale 
hospodářská zvířata, která nemusejí být zvyklá na kontakt s lidmi. 

• Hluk: požádejte učitele, aby děti udrželi v co největším tichu při po-
hybu na farmě, například můžete přirovnat stáje s mláďaty k nemoc-
nici, kde je také třeba klid a ticho, či připodobnit kotce k ložnicím. 

• Stroje: zdůrazněte, že na statku se pracuje a pohybují se tam stroje; 
děti by se tak měly stále držet ve skupině a v bezpečné vzdálenosti od 
mechanizace. 

• Nebezpečné prostory: informujte děti, že na farmě jsou prostory, 
do nichž je z bezpečnostních důvodů přístup zakázán. Měly by tedy 
respektovat veškeré zábrany a informační tabule zakazující vstup.

• Alergie: zjistěte, zda je školní personál seznámen s možnými aler-
giemi dětí ve skupině, a upozorněte na možné aktivity, které mohou 
vyvolat alergické reakce.

Co tedy vlastně s exkurzí provádět, se pokusí představit další kapitola, 
která je ukázkou časového rozpisu typické exkurze na statku. 
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V některých zemích, například v Norsku, organizuje vzdělávání na 
farmách přímo místní samospráva. Kraje fi nancují provoz vybraných 
farem, které potom fungují jako tzv. „školní zahrady“, kam studenti 
místních škol docházejí a kde se účastní pravidelných vzdělávacích 
programů. 

3. OTEVŘETE SVŮJ STATEK DĚTEM

Důvěra v systém ekologického zemědělství a biopotraviny musí být 
založena na prožitku ekologického hospodaření, na osobní zkušenosti 
na statku. Proto je velmi důležité otevřít hospodářství veřejnosti a pře-
devším školám, které díky své multiplikační funkci 
mohou tuto zkušenost předávat dále. Organizace 
exkurzí a návštěv pro školní děti má svoje specifi -
ka a v tomto materiálu bychom vám rádi nabídli 
několik základních tipů, jak ke školním exkurzím 
přistupovat. 

Ekologická hospodářství jsou ideální „venkovní 
učebnou“ plnou příležitostí k poznávání. Jak bylo 
řečeno výše, ekofarmy většinou kombinují rostlin-
nou i živočišnou produkci a nabízejí tak školním 
dětem vzrušující možnost nahlédnout do tajů vzniku 
potravin. Je proto dobré si ujasnit, co školy od 
návštěvy očekávají a jaké jsou vlastně představy vás 
hospodářů či výrobců tak, aby obě strany byly po 
návštěvě spokojeny. 

3.1. Plánování školní exkurze
Základem úspěšné exkurze je fl exibilita; i ten nejdů-
kladnější plán se může zhroutit pod tíhou neočeká-
vaných událostí jako například zpoždění autobusu, 
špatné počasí, děti mají špatné oblečení, atd. Proto 
je třeba připravit se na všechny eventuality. 

Nicméně ze zkušeností plyne, že ať se děje cokoliv, 
děti (zejména děti mateřských a 1. stupňů základních 
škol) bývají na statku nadšeny a připraveny pustit se 
do jakýchkoliv aktivit, zejména kolem zvířat. Vždy 

díky tomu, že jde většinou o podniky menší rozlohy, ale zato s velkou 
rozmanitostí plodin i hospodářských zvířat s maximální snahou o so-
běstačnost a uzavřený cyklus živin a energie. Navíc je jejich struktura 
většinou pochopitelná i z laického pohledu a často zahrnuje také zpra-
cování zemědělských produktů, do kterého se mohou děti zapojit. Eko-
logická farma, která realizuje vzdělávací programy, tak splňuje nejen 
produkční cíl vyrábět potraviny, ale také další mimoprodukční funkce 
environmentální a pedagogické. 

2.1. Příklady ze zahraničí
Jiné evropské země mají již několikaleté zkušenosti s pedagogickými 
farmami, jejichž posláním je - kromě produkční činnosti – plnit i peda-
gogické cíle. 

Široká škála farem zaměřujících se různým způsobem na pedagogic-
kou činnost je v jednotlivých zemích často spojována do jedné či více 
sítí. Díky nim dochází k výměně zkušeností mezi farmami, které také 
mohou společně vystupovat vůči veřejnosti či státním institucím. 

Na celoevropské úrovni funguje již přes šestnáct let Federation of City 
Farms (Federace městských farem), která zaštiťuje podobně zaměřené 
projekty. Městské farmy vytvářejí chybějící spojení mezi městským 
a venkovským prostředím. Návštěvníci, kterými jsou děti i dospělí, se 
zde setkávají s produkcí potravin podle zásad trvale udržitelného roz-
voje. Na těchto farmách pracují profesionální pedagogičtí pracovníci, 
kteří nejčastěji školákům činnosti na farmě systematicky přibližují ve 
výukových programech prostřednictvím smyslového vnímání.

V Německu jsou pedagogické farmy velmi žádané a často na roky 
dopředu rezervované. Jsou považovány za místo pro výuku zvyšující 
zájem o téma zemědělství a pozitivně působí na sociální chování žáků. 
Pobyt na farmě aktivizuje vztah žáků k zemědělství a přírodě. Mimo to 
posiluje sebedůvěru jednotlivých žáků. Mnoho učitelů se rozhoduje pro 
pobyt na pedagogické farmě právě z tohoto důvodu.

Podle Federation of City Farms mají pedagogické farmy v Británii 
významnou funkci při prevenci vzniku obezity u dětí a zajištění jejich 
aktivního pohybu. Tato situace je zapříčiněná více faktory a jedním 
z nich je i nedostatek znalostí v oblasti zdravé výživy a informací 
o původu potravin. V současnosti je v Británii 65 pedagogických farem, 
z nichž každá nabízí škálu programů navazujících na rámcové vzdělá-
vací programy.
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9. Na závěr se zeptejte, proč by hospodář chtěl 
chovat zvířata na tak malém prostoru? Kdo tím 
trpí? Kolik by mělo mít hospodářství místa pro 
100 zvířat? Můžete se také zeptat, proč by někdo 
mohl chtít chovat zvířata na větším prostoru či 
ve kterém typu hospodaření prožívají zvířata 
lepší život?

Vzdělávací výstup: Znalost chovu zvířat a stan-
dardů životní pohody hospodářských zvířat.

3.4. Jaké programy se u nás na statcích 
provozují?
Dnes již celá řada ekologických hospodářství provozuje vzdělávací 
programy v rámci své činnosti, přináší jim to nejenom radost, ale 
mnohdy jsou vzdělávací programy i významným zdrojem příjmů farmy 
(někde tvoří příjmy z programů až 1/3 obratu). Níže vám přinášíme 
příklady několika hospodářství a nevládních organizací, kde vzdělávací 
programy v zemědělství již dlouhodobě realizují a kde můžete načerpat 
inspiraci. 

Biofarma Sasov

Biofarma Sasov s chovem zvířat a vlastní faremní 
masnou produkcí zajišťuje exkurze pro mateřské, 
základní, střední  i vysoké školy s výkladem. Exkurze 
probíhají v pracovních dnech a zahrnují prohlídku 
statku, zvířat, pastevního odchovu čuníků i ochut-
návku produktů a možnost nákupu ve faremním 
obchůdku. Exkurze trvají cca 1,5 hodiny. V sezóně 
bývá hodně zájemců, proto se doporučuje dojednat 
si termín exkurze s větším předstihem. Vždy jednu 

sobotu v září také farma pořádá Biozemědělský den, kdy si v rámci 
Dne otevřených vrat můžete prohlédnout hospodářství, probíhají zde 
jezdecké závody a další program. www.biofarma.cz 

Biostatek Valeč

Biostatek pořádá ekologické výukové programy pro základní a střední 
školy zaměřené na jedno téma (včely, ovce, zahrada, sad) nebo na ce-
lou ekofarmu. Programy probíhají na ekofarmě Biostatek v obci Valeč 
– okres Karlovy Vary. Farma se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou 
i produkcí, proto je ideální pro výukové programy – děti (studenti) vidí 

celý koloběh, mohou si zkusit práci při pěstování, chovu nebo výrobě 
a domů si odnesou nějakou vlastnoručně vyrobenou drobnost nebo 
alespoň chuťový zážitek. Za poslední rok prošlo ekovýchovnými pro-
gramy na Biostatku 350 dětí z 12 institucí. www.areaviva.cz,
www.biostatek.cz 

Ekofarma Držovice

Ekofarma Držovice u Úštěka nabízí možnost exkurze 
do výroby kozího a ovčího mléka a sýra. Farma je 
vybavena pro školní návštěvy a nabízí možnost na 
vlastní oči si prohlédnout, jak se z mléka stává sýr, 
jak zvířata žijí na pastvě, apod. Možnost ochutnávky 
a občerstvení. Farma má místnost pro školní exkur-
ze, kam je možné se uchýlit při špatném počasí, na 
přednášku či malou ochutnávku a občerstvení. Ná-
vštěva vhodná pro děti MŠ i ZŠ. www.drzovice.info 

Ekofarma Kozodoj 

Ekofarma Kozodoj leží na okraji Karlových Varů 
a specializuje se na výukové programy pro MŠ, 
ZŠ i SŠ – nabízí výukové programy pro jednotlivé 
věkové kategorie různých délek a s různými tématy. 
Hlavním tématem je chov zvířat, kterých najdou děti 
na farmě mnoho – krávy, koně, osly, prasata, lamy, 
ovce a různé druhy drůbeže. Programy se ale věnují 
i problematice biopotravin a také životnímu prostře-
dí v okolí farmy. Na Kozodoji nabízejí i doprovodný 
program – jízda na koních, opékání buřtů aj. Specialitou Farmy Kozo-
doj je pořádání letních ekologických táborů Píšťalka.
www.kozodoj.cz/ekologicke-vyukove-programy

Usedlost Medník

Malá ekofarma v Posázaví nabízí výukové programy 
pro děti doplněné o ochutnávku místních faremních 
produktů. Statek nabízí programy: Jak vznikají 
potraviny? Aneb a ta kráva mléko dává a Malí hospo-
dáři. Náplní program je seznámení s hospodářskými 
zvířaty, zpracováním mléka, každodenním chodem 
farmy. Děti nejen uslyší výklad, ale uvidí i praktické
 ukázky péče o hospodářská zvířata na farmě (kráva, 
koza, kůň) a dozví se, jaký užitek nám dávají. Farmář 
dětem osvětlí, co to znamená chovat zvířata ekologicky a jak se eko-
logický chov liší od chovu konvenčního. Kurz Jak vznikají potraviny 
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5. PROJEKT

O co projekt Bioškoly usiluje

Cílem tohoto projektu je vytvořit praktické podmínky pro zavádění 
a používání biopotravin ve školních stravovacích zařízeních. Jednou 
z hlavních překážek používání biopotravin ve školách je jejich nedo-
stupnost, neznalost dodavatelů či neznalost možností současného 
biotrhu. Proto klademe důraz na vytvoření distribučního řetězce, 
který školám zpřístupní nabídku biopotravin dostupných na tuzem-
ském trhu a usnadní jejich odebírání. Bioprodukty několika desítek 
tuzemských dodavatelů distribuují do škol fi rmy Country Life (výrobky 
rostlinného původu, mléčné výrobky a vejce) a Biopark (maso). 

Důležitou součástí projektu je pomoci školním jídelnám s prak-
tickým zaváděním biopotravin do jejich jídelníčků. Za tímto 
účelem pro školy organizujeme semináře o biopotravinách a také kur-
zy vaření určené kuchařkám školních jídelen. Vydáváme také infor-
mační materiály – patří mezi ně i brožura, kterou právě držíte v ruce.

A nakonec, nikoli však na posledním místě, projekt usiluje o to, aby 
vzájemně přiblížil školy a rodiče dětí na jedné straně a eko-
zemědělce a výrobce biopotravin na straně druhé. Škola má 
právo znát svého zemědělce a rodiče mají právo vědět, odkud pocházejí 
potraviny, které jsou podávány jejich dětem. Pro rodiče i školy proto 
pořádáme exkurze na ekofarmy, dny otevřených vrat u biododava-
telů a na ekofarmách či školní biojarmarky.

Kdy a kde

Projekt Bioškoly probíhá od srpna 2009 do listopadu 2011. Na 
jeho začátku proběhl celostátní průzkum a na základě jeho výsled-
ků byli vybráni ekozemědělci a výrobci biopotravin, kteří dodá-
vají své bioprodukty do školních stravovacích zřízení. Stejně tak 
byly na základě svého zájmu vybrány školy a školní jídelny, které 
v rámci projektu biopotraviny zavádějí.

Projekt je zaměřený na všechny stupně školního systému kromě 
vysokoškolského – tedy od jeslí až po střední školy. Probíhá na 
modelovém území, kterým jsou čtyři kraje – Praha, Středočeský 
kraj, Královéhradecký kraj a Jihomoravský kraj. 

Více informací najdete na www.bioskoly.cz 

Farmgarden.org.uk – Dobrovolná iniciativa usilující o vznik komunit-
ních zahrad, farem a další zeleně prostřednictvím práce místních lidí 
a jejich propojování. 

Foodforlife.org.uk – Stránky celonárnodní britské kampaně s cílem 
zlepšení školního stravování. Stránka obsahuje cenné informace pro 
vzdělávání na statcích, které je nedílnou součástí celé kampaně. 

Envic.cz – Stránky sdružení Environmentálních informačních center 
nabízí širokou škálu informací o ochraně životního prostředí, udržitel-
ném zemědělství a spotřebě.

PRO-BIO.cz – Stránky Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Nabí-
zejí aktuální informace o ekologickém zemědělství, seznam akcí, tržiště 
biopotravin.

Ucimesenastatku.wz.cz – Stránky s informacemi o vzdělávání na far-
mách, zkušenostmi ze zahraničí, atd.

Veronica.cz – Stránky Ekologického institutu Veronica, kde naleznete 
řadu zajímavostí o biopotravinách, udržitelné spotřebě, zelené domác-
nosti, atd.
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je vhodný pro děti třetích tříd ZŠ. Malí hospodáři jsou určeni dětem 
mateřských i základních škol (od 1. do 6. třídy). www.usedlost.cz

3.5. Neziskové organizace

Centrum Veronica Hostětín

Kromě jiných výukových programů zaměřených spíš na ochranu život-
ního prostředí a přírodních zdrojů pořádá Centrum Veronica Hostětín 
i výukový program v Hostětínské moštárně zaměřený na vznik a výro-
bu moštu s možností praktického vyzkoušení lisování moštu.
www.hostetin.org

Chaloupky o. p. s.

Sdružení Chaloupky o. p. s. organizuje kromě výukových programů 
zaměřených na ochranu přírody také programy s faremní tematikou 
(chov zvířat, včely…) a také se věnuje tématům produkce potravin 
(„Upeč třeba chleba“). Chaloupky pořádají jedno i vícedenní programy 
a chystají se svoje faremní programy do budoucna rozšířit.
www.chaloupky.cz

Lipka

Jihomoravské školské zařízení pro environmentální vzdělávání, jehož 
ekologické výukové programy zahrnují témata týkající se významu 
pastvy pro krajinu, zpracování vlny od praní po předení, kramplování 
a fi lcování. Dalším tématem je poznávání druhů obilí a jejich využití 
s praktickou ukázkou mlácení obilí, mletí mouky, přípravy těsta a peče-
ní chlebánků. Pomocí simulačních her, promítáním fi lmu a diskuse se 
děti seznámí s životem hospodářských zvířat, s potřebami jednotlivých 
druhů a domestikací; jak se jim žije ve velkochovech a na ekofarmách; 
co je biomléko, biovejce, biomaso. www.lipka.cz 

Toulcův dvůr – ekologické centrum
hl. města Prahy

Toulcův dvůr nabízí širokou škálu ekologických vý-
ukových programů pro děti a studenty od mateřské 
až po střední školu. Náplň programů je velmi široká, 
od života na statku, chovu domácích zvířat, výroby 
tradičních potravin až po programy zaměřené na 
ochranu životního prostředí. Toulcův dvůr nabízí 
ideální zázemí pro návštěvy školních kolektivů.
http://www.toulcuvdvur.cz/prog_skoly.asp

4. ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Areaviva.cz – Stránka občanského sdružení, které se zabývá environ-
mentálním vzděláváním a výchovou na  statcích a podporou udržitel-
ného rozvoje zemědělství. Na svých stránkách nabízí pedagogickou 
podporu pro ty, kteří chtějí na svých farmách provozovat vzdělávací 
činnost. 

Biospotrebitel.cz – Informační server sdružení PRO-BIO LIGA o eko-
logickém zemědělství a biopotravinách. Nabízí aktuální informace 
ze světa ekologického zemědělství, on-line poradnu, recepty, slovník 
pojmů, seznam ekoznaček atd. Naleznete zde také adresář ekofarem 
a bioprodejen a loga biopotravin v EU i ve světě.

Countrylife.cz – Webové stránky producenta, zpracovatele a velkoob-
chodu s biopotravinami, společnosti Country Life, realizátora projektu 
Bioškoly.

Bio-info.cz – Portál zaměřený na marketing biopotravin. Nabízí aktu-
ální informace ze světa biopotravin v tuzemsku i v zahraničí, poradnu, 
kalendář akcí, novinky na trhu či tržiště produktů. 

Biopotraviny.info – Portál Ligy ekologických alternativ o biopotra-
vinách. Nabízí další zajímavé informace o ekologickém zemědělství 
a biopotravinách.

Ceskebiopotraviny.cz – O ekologickém zemědělství na stránkách 
Hnutí Duha. Stránky nabízejí adresář ekozemědělců, novinky na trhu, 
kampaně hnutí na podporu biopotravin apod. 

Eagri.cz/ekologicke-zemedelstvi – O ekologickém zemědělství na 
stránkách Ministerstva zemědělství. Aktuality ze světa EZ, seznamy 
podnikatelů v EZ, legislativa, dotace, publikace, loga a značení a mno-
ho dalšího.

Farmtrails.org.uk – Webová stránka britské Soil Association, která 
nabízí procházky po skutečných farmách prostřednictvím webových 
stránek a samozřejmě i reálné programy, informace pro učitele, atd. 

Gardenorganic.org.uk – Celonárodní sít školních zahrad ve Velké 
Británii, která nabízí řadu informací o tom, jak zakládat, provozovat 
a udržovat školní zahrady a statky. 

Brožura pro dodavatele biopotravin do škol – Country Life.
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Radiační ochrana. Mladá, 
dynamická a prosperují firma, 
pro kterou je ochrana životního 
prostřední jedním z nejdůležitěj-
ších pilířů. 

A ikdyž jde o ryze technickou 
záležitost, firemní prezentace 
je jednoduchá, vzdušná a vždy 
„zelená“ :)

Skládačky…

VF, a. s.

www.vf.eu

Svitavy

Brno

Prague

Černá HoraD1

D2

R43

Радиационная защита 
и контроль

Управление радиоактивными 
отходами

Гибкие решения

VF, a.s., площадь Мира 50, 679 21 Черна Гора, Чешская Республика
тел.: +420 516 428 611, факс: +420 516 428 610, info@vf.eu, www.vf.eu

О компании
VF, a.s. – это успешный и надежный партнер в областях радиационной 
защиты и контроля, управления радиоактивными отходами, который 
предоставляет своим клиентам гибкие и технологически продвинутые 
высококачественные решения, привязанные к потребностям и ожиданиям 
клиента. 

Высокий уровень качества, который можно найти в продукции и решениях 
VF возможен благодаря команде специалистов с опытом работы по 
множеству проектов в областях радиационного контроля и управления 
радиоактивными отходами не только в Чешской Республике, но и во многих 
других странах по всему миру.

VF включает в себя высококачественную технологическую базу, благодаря 
которой мы можем соответствовать высоким стандартам отрасли при 
конкурентных ценах. Наша технологическая база помимо прочего включает 
следующее:

•	 Технологический	центр,	спроектированный	специально	для	исследований	
и разработок новых продуктов для радиационного контроля и защиты.

•	 Производственная	база,	обеспечивающая	производство	всех	наших	продуктов	
и завершение создания комплексных систем.

•	 Центр	реализации	и	обслуживания,	который	отвечает	за	дизайн	и	окончание	
всех проектов, а также предоставляет услуги не только по нашим системам, 
но и по системам других производителей.

•	 Аккредитованная	метрологическая	лаборатория	ионизирующего	излучения
•	 Горячие	камеры	для	работы	с	источниками	радиации	высокой	активности
•	 Центр	подготовки	для	обучения	и	обмена	опытом	в	областях	радиационной	

защиты и контроля, а также управления радиоактивными отходами. 

Гибкие решения

Центр подготовки был основан в сотрудничестве 
с eвропейским фондом регионального развития и Чешским 
Министерством промышленности и торговли.

www.vf.eu

Управление радиоактивными отходами

Из-за вывода из эксплуатации и демонтажа старых ядерных объектов существует 

растущий интерес к контролю радиоактивных отходов и их освобождание 

в окружающую среду. Сфера управления радиоактивными отходами и безопасное 

хранение источников ионизирующего излучения генерируют устойчивый спрос 

по нашей продукции и решениям. VF предлагает ряд продуктов и решений в этой 

сфере, с особым вниманием:

•	 Деконтаминаци
а	и	обработка	от

ходов.

•	 Системы	контр
оля	за	освобожд

ением	радиоакти
вных	отходов	в	о

кружающую	

среду.

•	 Системы	паспо
ртизации	радиоа

ктивных	отходов
,	оценки	их	актив

ности	

и размещения.

•	 Информационн
ые	системы	и	баз

ы	данных	радиоа
ктивных	отходов

,	результаты	

измерений, расчет и ограничение деятельности по хранению, отслеживание 

перемещений контейнеров с радиоактивными отходами.

•	 Дизайн	и	строи
тельство	горячих

	камер	для	работ
ы	с	высокими	ур

овнями	

активности	–	до	
8.000	ТБк	(Со-60)

.

•	 Поставка,	заме
на,	обслуживани

е	и	безопасная	у
тилизация	источ

ников	

ионизирующего излучения.

Медицинская промышленность

Медицинская промышленность использует источники ионизирующего излучения 

для целей различного вида диагностики и лечения. VF предлагает медицинским 

центрам и учреждениям широкий ассортимент продуктов и комплексных решений 

в области радиационной защиты и контроля, например:

•	 Поставка	систе
м	контроля	и	рад

иационной	защи
ты	в	PET-центрах

.

•	 Поставка	облуч
ателей	для	медиц

инских	целей.

•	 Полное	легисл
ативное	и	технич

еское	обеспечен
ие	мест	работы	с

	источниками	

ионизирующего	
излучения	(рабо

чие	места	радиа-
диагностики,	раб

очие	места	

радиа-терапии,	о
тделы	ядерной	м

едицины).

•	 Методологическая
	поддержка	диза

йна	и	разработок
	местных	радиал

огических	

стандартов и постановка уровней диагностических эталонов. 

Продукты и решения VF

пять основных сфер, в которых мы предлагаем свою продукцию и решения, 

включают в себя:

•	 Ядерную	промы
шленность.

•	 Управление	ра
диоактивными	о

тходами.

•	 Контроль	состо
яния	окружающе

й	среды.

•	 Медицинскую	про
мышленность.

•	 Метрологию	и	кал
ибровку.

Заказы исполняются полностью, начиная с работ по изучению процессов, дизайну 

и иной документации вплоть до поставки продуктов, разработок и внедрения пО, 

установкой и полного тестирования систем на месте сборки, а также обучение 

клиента	в	ходе	п
риемки-передач

и.	Более	того,	мы
	предлагаем	кли

енту	полную	

гарантию и послегарантийное обслуживание.

Ядерная промышленность

VF, a.s. является международным лидером в области поставки систем радиационной 

защиты и контроля в ядерной промышленности. Мы предлагаем комплектные 

решения для обновления старых или разработки новых установок ядерной 

энергетики, для исследовательских организаций с лабораторными реакторами, 

для заводов по переработке ядерного топлива, хранилищ радиоактивных отходов 

и иных клиентов. Это включает в себя широкий спектр продуктов радиационной 

защиты и контроля в следующих областях:

•	 Контроль	проц
ессов	и	территор

ии.	

•	 Контроль	ради
оактивных	сброс

ов.	

•	 Контроль	сбро
са	твердых	отход

ов.

•	 Контроль	перс
онала	и	загрязне

нности	полученн
ой	в	контролиру

емых	зонах.

•	 Контроль	окру
жающей	среды.	

•	 Ручной	и	лабор
аторный	инструм

ентарий.

•	 Законченные	с
истемы	измерен

ия,	контроля	и	ин
формации.

Метрология и калибровка 

Наши продукты и решения проверяются в течение продолжительного периода 

в собственной аккредитованной лаборатории и через опыт реализации 

аналогичных работ по всему миру. Мы специализируемся на следующем:

•	 Полная	постав
ка	калибровочны

х	лабораторий,	в
ключающих	в	себ

я	облучатели,	

калибровочные стенды, системы контроля и связанные технологии.

•	 Системы	измер
ения	и	стандарти

зации	активност
и	радионуклидов

,	

предназначенные для установления национальных стандартов активности.

Контроль окружающей среды

Среди всех продуктов и решений, которые мы предлагаем, наиболее важными 

являются:

•	 Автоматически
е	станции	контро

ля	для	монитори
нга	мощности	до

зы	

и концентрации радиоактивных материалов в атмосфере или источниках воды.

•	 Система	перед
ачи	данных	и	инф

ормационная	си
стема	для	центро

в	контроля.

Среди наших клиентов присутствуют:

•	 Атомные	элект
ростанции	(Дуко

ваны,	Темелин,	Я
словске	Богуниц

е,	Моховце,	

Козлодуй,	Игнали
на,	Пакш,	Смолен

ская,	Ровненская
,	Матзамор,	Лунгмен

).

•	 Исследователь
ские	институты	(

JRC	Geel	Бельгия
,	ARC	Seibersdorf

	Австрия,	

UJV	Rez	Чехия,	IFJ
	Krakow	Польша,

	INRNE	Болгария,
	KAERI	Южная	Корея).

•	 Хранилища	рад
иоактивных	отхо

дов	(Richard	Чехи
я,	Novi	Han	Болга

рия).

•	 Заводы	по	пере
работке	(Sellafiel

d	Великобритани
я).

•	 Национальные
	метрологически

е	институты	(Чех
ия,	Словакия,	Рос

сия,	Литва,	

Таджикистан,	Бел
арусь).

•	 Агентства	по	за
щите	окружающе

й	среды	(Чехия,	С
ловакия,	Румыни

я,	Болгария,	

Пакистан,	Китай)
.

•	 Центры	PET	(Пр
ага	и	Брно	–	Чехи

я,	Братислава	–	С
ловакия,	Быдгосз

цз 

и	Киелце	–	Польш
а).

•	 Министерство	обо
роны	/	Министерство	вну

тренних	дел	(Фр
анция,	Чехия,	

Словакия).

•	 IAEA	Вена,	Евро
комиссия,	ЕБРД.	

•	 Частный	сектор
	(Babcock	Interna

tional	–	Великобр
итания,	Gamma-Service	

Recycling	–	Герма
ния,	IBA	–	Бельги

я,	Siemens	–	Польша).

Skládačka s informacemi o firmě – VF.

www.vf.eu

MKG-01 Liquid Gamma Monitor Contamination Monitor FCM-02

CPM-310 Continuous Particulate Monitor
The CPM-310 continuous particulate monitor is intended for the collection and 
measurement of radioactive alpha and beta aerosols on fixed filter. The air can 
be sampled from both working 
environments and air ventilation 
systems.

Measurement range: 
Alpha concentration 1E-2 to 
1E5 Bq/m3

Beta concentration 1E-1 to 
1E3 Bq/m3

MDN-01 Neutron Flux Monitor
The monitor MDN-01 is designed to detect and 
calculate the neutron flux expressed, according 
to the ICRP, as ambient dose equivalent 
H*(10) in the ambient environment at nuclear 
and industrial facilities, accelerators etc. The 
detection part of the monitor consists of 
a proportional detector tube and a moderator 
sphere made from special polyethylene.

Measurement range: 1E-7 to 1E-1 Sv/hr

The MKG-01 Liquid Gamma Monitor is 
intended for the on-line measurement 
of activity of liquids flowing through 
pipelines. It can work as an autonomous 
monitor as well as a part of a large 
monitoring system. The standard MKG-01 
is equipped with a sensitive probe with 
a NaI (Tl) scintillation detector. 

Energy range: 150 keV to 2.5 MeV

The SKDP series Small Items Contamina- 
tion Monitors are devices for monitoring 
small objects that may be contaminated 
by gamma radionuclides. The measured 
objects are inserted into a shielded 
measuring chamber. Two intelligent 
scintillation detectors are used as 
standard, up to four additional detectors 
are available as an option to achieve 
lower MDA.

Range of preset signalling levels:  
Lower limit 0.2 kBq  
Upper limit 20 kBq

SKDP series Small Items Contamination 
Monitors

The FCM-02 Contamination Monitor 
enables the measurement of the surface 
contamination of radiation workers, their 
clothing and working instruments. The 
measurement is based on a scintillation 
detector for alpha, beta and gamma 
radiation, depending on the detector used. 

Typically FP series intelligent frisking 
probes are connected, with an active area 
of 100 cm2. Dual phosphor probes with two 
channel electronics for alpha discrimination 
are available.

The PAM series meters are portable hand-held instruments intended for measuring 
surface contamination by alpha, beta and gamma emitting radionuclides. 
State-of-the-art and ergonomic design; scintillation gasless detectors are used. 
Dual phosphor detectors with two channel electronics for alpha discrimination are 
available.

Available efficiencies (availability 
depends on the type of detector):

> 40 % for Am-241, > 35 % for Pu-239, 
> 29 % for Unat, > 20 % for C-14, 
> 50 % for Co-60, > 45 % for Tl-204, 
> 55 % for Sr-90+Y-90, > 55 % for Cs-137

Portable Activity Meters PAM series

AGM-02 Area Gamma Monitor
Area gamma monitor AGM-02, with GM 
tube and integrated display, measures 
the dose rate at the place of installation 
and provides local indication of 
the measurement results. It can be 
connected to the host system for 
remote indication.

Measurement capability: 
1E-7 to 1E-1 Gy/hr

Contamination monitorsRadiation Monitoring System

MDG-0X Dose rate meters are suitable for measuring dose rates of gamma radiation 
from very low levels corresponding to natural background up to several 
Gy/hr. They can be used as area gamma or gate monitors with 
local or remote indication in host systems. For technological 
measurements in areas containing more sources, where 
only one source should be monitored, directional 
dose meters can be used.

Measurement capability area: 
2E-8 to 1E1 Gy/hr

MDG-0X Dose Rate Meters

LZJ-22 and LZJ-10 Local Display Units
The LZJ-22 and LZJ-10 local display units are state-of-the-art devices intended 
for use with radiation monitoring systems. These devices provide acquisition, 
processing, displaying, local archiving and transmission to the host system of 
signals coming from detectors. A wide variety of “intelligent” or “dumb” probes can 
be connected locally or remotely using different 
interconnections – RS-485, cps, Ethernet, RS-232, 
USB, current loop, digital and relay I/O, etc. ASU-
50 alarm slave unit can be used for very powerful 
optical and acoustic alarm signalling.

The TK-159 monitor is intended for contamination measurement of solid waste 
stored in plastic bags. With its simple design, the device offers a cost-effective 
solution and user-friendly operation.

The range of the alarm levels:   
Lower limit 1 kBq, Upper limit 1 000 kBq

TK-159 Waste Bag Monitor

The ”Waste-Scan“ monitors, WAM-100 
series, are used for the spectrometric 
characterization of radioactive waste. 
They can be used in nuclear power plants, 
waste repositories, science facilities, 
reprocessing plants, etc. typically for LLW 
measurements or free release.

As standard, high resolution HPGe or 
low resolution NaI (Tl) detectors can be 
used for acquiring the spectra of gamma 
emitting nuclides contained in waste. 
The typical measuring parameters (i.e. 
detection limits, resolution) depend on 
the type/efficiency of detector used. 

“Waste-Scan” Waste Assay Monitor WAM-100 series

Waste measurement

The Sample Analysis System (MK-30 shielded chamber 
and connected PC/notebook) is intended for measuring 
swipe (smear) and evaporation samples and air filters. 
Various detectors can be used for specific applications: 
alpha, beta, gamma, alpha/beta, etc. 

MK-30 Sample Analysis System

The FloorScan series Floor Contamination Moni- 
tors are intended for the measurement of 

surface contamination by alpha, beta and 
gamma emitting radionuclides on floors.

Gasless scintillation detectors are 
used. Dual phosphor detectors 

with two channel electronics 
for alpha discrimination are 

available.

FloorScan series Floor 
Contamination Monitor

Free Release Monitor FRM-02 series
The FRM-02 monitors are intended for measuring and analysing the integral activity 
of gamma-emitting radionuclides in waste. Based on the measurement results, it is 
possible to make a decision whether the material is to be free released or not. 

As standard, 32 detection units 
are used, which are located in the 
door, back panel, top and bottom 
panels, and side panels. The number 
of detectors allows for an accurate 
determination of the activity space 
distribution. The detectors used are 
large plastic scintillators integrated 
with photomultipliers and MCAs. 

Detection limits for sources in the middle of the chamber:  
Co-60 less than 300 Bq, Cs-137 less than 700 Bq, Ba-133 less than 1 000 Bq

Hand-Foot Contamination 
Monitors HF series
The HF series hand-foot monitors are 
intended for alpha, beta and gamma 
contamination signalling on hands and 
feet (depending on the detectors used). 
Typical usage is at nuclear power plants, 
radiochemical plants, research institutes, 
hospitals, etc. 

Scintillation detectors with different 
thicknesses can be used.

Detection limits: 
MDA alpha < 0,04 Bq/cm2 
MDA beta < 0,2 Bq/cm2

‘Waste-Scan’ monitors are used for the spectrometric characterization of 
radioactive waste. They can be used in nuclear power plants, waste repositories, 
science facilities, reprocessing plants, etc. for typically LLW measurements or 
free release (WAM-200) and LLW/ILW measurements or free release (WAM-201). 
They are intended mainly for the quantitative and qualitative characterization 
of gamma emitting radionuclides in waste stored in drums of different height, 
shape and weight. Analysis of non-cylindrical objects is 
also a possible option. As standard, a HPGe detector 
is used for acquiring the spectra of gamma 
emitting nuclides contained in waste. The 
typical measuring parameters (i.e. detection 
limits) depend on the type/efficiency of 
detector used. 

Typical range: 3.7 kBq–1 GBq 

Waste Assay Monitor „Waste-Scan“ WAM-200 
and WAM-201

MAK-01 Liquid Activity Monitor
MAK-01 is a submersible liquid activity monitor intended for the measurement of 
activity of liquids in various tanks and sumps. It has integrated MCA and small 
Cs-137 etalon for spectra stabilization.

Typically used for the measurement of the volumetric activity of waste liquids from 
nuclear medicine workplaces, research institutes and nuclear facilities. 
The measured values are 
compared with clearance 
levels for different 
radionuclides.

Energy range: 
25 keV to 2.5 MeV

The Radcount is a hand-held ratemeter for the 
measurement of medium rates of pulse counts from 
ionizing radiation detectors. The instrument has 
many flexible and adaptable features:

The device can be used with several different types of 
detector. The instrument can operate in single or dual 
channel detection mode. Integration mode is also 
available. There are versions for both “intelligent” and 
“non-intelligent” detection probes. There is a large 
clear backlit display for operators which shows the 
necessary measurement information. Results can be 
presented in any desired measurement unit.

Radcount Ratemeter

www.vf.eu

SEOD Electronic Personal Dosimetry System Design and construction of hot cells
Design and construction of hot cells for work operations with sealed radiation 
sources with high activities up to 8 000 TBq.

Type of services provided: Design, development, production, operational 
procedures, installation and commissioning, personnel training, 
certification and licensing support.

Specification subject to change without prior written notice.     VF©06/2012

Flexible solutions

Flexible solutions

VF, a.s., náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora, Czech Republic
tel.: +420 516 428 611, fax: +420 516 428 610, info@vf.eu, www.vf.eu

VF, a.s. is a successful and reliable partner in the field  
of radiation protection and monitoring, which 
provides its clients with flexible, technologically 
advanced, high quality solutions tailored to the client’s 
needs and expectations. The five areas in which we 
offer products and solutions include:

 •	 Nuclear	Industry 
	 •	 Radioactive	Waste	Management 
	 •	 Environmental	Monitoring 
	 •	 Medical	Industry 
	 •	 Metrology	and	Calibration

Orders are fully realized from processing studies, design 
and other documentation, all the way up to delivering 
the product, the development and implementation of 
SW, the installation and complete testing of systems 
on-site, as well as training the client during hand-over. 
Further, we offer our clients a complete warranty and 
after-warranty service.

The dispensers of personal dosimeters 
are devices that enable automatic, 
fast and controlled issuing of film, 
thermoluminiscent, optically-stimulated 
luminiscent, radiophotoluminiscent or 
other similar personal dosimeters. 

Dosimeter type: TL, RPL, OSL, Film

DPD Dispenser of Personal Dosimeters

A compact and user-friendly terminal forms part of electronic personnel dosimetry 
systems. It enables data to be acquired about persons and their personal doses 
from the electronic personnel dosimeters of different types and producers. 

There are a variety of different 
dosimeter types that can be used 
(Eberline, Siemens, MGP, Rados, 
Atomtex, etc.). Several dosimeter 
readers can be implemented in one 
terminal, even though they may 
be different types or come from 
different manufacturers.

Electronic Dosimeters Terminal TED-MP series

The electronic personal dosimetry system (SEOD) is intended for the operative 
monitoring and evaluation of personnel doses by means of electronic dosimeters. 
It allows doses to be restricted in accordance with the legislation limits.

The doses are compared with the 
personnel limits for basic time intervals 
(year, 5 years) and some optional (day, 
week, month or quarter), thereby ensuring 
that limits are not exceeded.

Personnel dosimetry Management with ionizing radiation sources

Products presentation

Svitavy

Brno

Prague

Černá HoraD1
R43

D2

OTK-01 Tritium Samplers

The LEM-110 and LEM-200 are devices designed for monitoring radionuclides in 
liquid effluents released into environment from nuclear facilities during normal 
operations. The LEM-110 utilizes the scintillation detector NaI(Tl), while the 
LEM-200 uses the HPGe detector. In both devices the detector is placed in the 
measuring chamber. Information from the detector is analysed in the multichannel 
analyser and evaluation unit.

The system can be equipped with an optional LES liquid effluent sampler for 
taking samples into plastic bins for further laboratory analysis. 

LEM-110 and LEM-200 Liquid Effluents Monitors

OG-8 Irradiator and KL3D-50 
Calibration Bench
The irradiator fitted with appropriate radionuclide 
sources can serve as a gamma radiation source for 
very high dose rates of up to 7 Gy/h. The KL3D-50 
calibration bench is intended for the precise and 
safe adjustment of the detector position within 
the horizontal ionizing radiation beam during 
calibration. Both are designed as a part of the 
hi-tech calibration system for dose and dose rate 
meters. 

Number of source holders: 8  
Total maximum activity: for 137Cs 1E + 14 Bq

Metrology

NGM-2000 Noble Gas Monitor-Gamma
The NGM-2000 Noble Gas 
Monitor is intended for quasi-
continuous spectrometric 
monitoring and balancing 
of the activity of noble gas 
radionuclides in gaseous releases 
from ventilation stacks of NPPs. 
It is state-of-the-art equipment 
with excellent MDA. The 
measurement is based on the 
HPGe detector.

Minimum Detectable Activity 
(Average value) for 24-hour 
summary measurement:  
Xe-133m 60 Bq/m3, 
Xe-135 10 Bq/m3, 
Kr-85m 10 Bq/m3, 
Kr-85 3500 Bq/m3

The ”Tri-Car” samplers are intended for the sampling of airborne H-3 and C-14. 
They can contain one or two sampling channels. The first channel is provided with 
a catalytic combustion system and is used for the H-3 and C-14 sampling in the 
form of H2O, H2, CO2, CO and CXHX. The second channel is used for the H-3 and 
C-14 capture only in a form of H2O and CO2.

The example models: 
•	 V3H14C:	two	channel	differential	sampler,	

one with catalyst.
•	 V3H14C:	one	channel	sampler,	no	catalyst.
•	 V3H:	two	channel	differential	sampler,	one	

with catalyst.
•	 V3Ha:	one	channel	sampler,	no	catalyst,	

smaller compact case.

“Tri-Car” Samplers for H-3 and C-14 V3H14C series

The NGM-02 monitor detects the beta activity of gases. The detection part consists 
of two detectors-a CdTe semiconductor detector and scintillation detector. The 
NGM-02 monitor is designed to continuously measure the beta activity of noble 
gases in the air of ventilation stacks and pipes, systems of technology units and the 

working environment. NGM-03 and NGM-
04 are reduced versions, available for low 
range and high range respectively.

Measurement range: 
NGM-02: 1E + 4 up to 5E + 13 Bq/m3 
NGM-03: 1E + 4 up to 2E + 9 Bq/m3 
NGM-04: 2E + 8 up to 5E + 13 Bq/m3

NGM-02 Noble Gas Monitor-Beta

Monitoring of effluents

www.vf.eu

OTK-01 is used for airborne  H-3 sampling 
in the form of HTO. A simple but effective 
condensation sampling method is used, 
avoiding the use of any sorbent.

The VOPV-12 High-volume air sampler is intended for the sampling of very high 
volumes of air and allows for a follow-up air contamination evaluation. The VOPV-
10 High-volume air sampler is intended for air sampling in different applications 
and can be powered from automobile batteries. Both can be used, for example, for 
sampling and evaluating radioactive pollutants, dust, etc. in contaminated air. The 
specific use depends on the type of filter used. 

The example models of VOPV-12: 
•	 Aerosol	sampler	with	airflow	from	

20 to 160 m3/hr with one filter holder 
for FPM type filters.

•	 Iodine	sampler	with	airflow	from	
1.5 to 4.5 m3/hr with one holder 
for iodine cartridge. 

The example models of VOPV-10: 
•	Aerosol	and/or	iodine	sampling	with	

airflow from 1 to 3 m3/hr. 
•	Aerosol	and/or	iodine	sampling	with	

airflow from 4 to 12 m3/hr.
•	Aerosol	sampling	with	airflow	from 

6 to 15 m3/hr.
•	Aerosol	sampling	with	airflow	from 

12 to 30 m3/hr.

The example models of VOPV-7: 
•	 Aerosol	sampler	with	airflow	up	

to 900 m3/h with one filter holder 
for FPM type filters with active 
dimensions of 120 × 68 cm.

VOPV Digital High Volume Air Samplers

Přehled produktů – VF.Viz bannery a postery 

v kapitole Reklama. 
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Pláè s nadìjí
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Přebal knihy – jinudy.

Někdy potřebuji úlet a vo
lné ruce. 

A právě tento obal je to
ho svědkem. 

Nic, jen pocity a emoce, k
teré 

chtějí ven… :) 
Novoročenka – jinudy.

Každý z nás je má. A někd
y stačí 

jen málo – najít ten správný klíč 
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Idunt volorem do commy niamet lutpatie facilit erat wis alisl ea 
facing exeril in ulluptat lor augiam, quis alit, veliquat ipsumsan 
enibh erit accum adio odo cons nit, quipit augiam in hendion 
hent utat, quis augue doloree tummolenibh eum zzriusto dolor 
sed modolorper se magna consequis estrud tis augiam, qui te 
dignis nosto cor sumsandit, consequi te tat.
 Ut lutpate doloborem voloborper alis aliquis do odo conse do 
elit vulput velit wisl euissequipit wisl ulla commy nulla feu utpat 
iureril iquisse facin ulla augait amconsed dolorpe…

Přebal knihy – jinudy.

CESTA, KTEROU MI 
NIKDO NEZÁVIDÍ
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Když jsem měl být 
nejštastnější,  
PRedběHl mne 
vlastní stín

aneb
 metherson richard

Ming exeros nos ercip eriuscidunt prat doloborpero 
consed tie delisi. Wis eum zzrilla ndipis acipis dolor 
sequis ea feugait accummo doluptat, velendit am-
con hent ea facipit velis dolortionse mod dit nullame 
tumsandre facil ent ver in utat. Tumsandrero od dunt 
wiscidunt vel dolobor augiat landit nullaor tionulpu-
tat. Ut lutpatum velit lore modions nibh ex eugiam, 
conullaore feum elit wis eugueriustis et nons esed 
exeriuscil iuscilis exeraesto odipismod digna facing 
ex el dolorper aut loreet praesse quatummy nonse-
quipis nullum zzrilis at aut wis nonsequ ationsectet 
verilSisl utat dui blan hent luptatumsan veniscidunt 
eugiam deliquat lum vulluptat, sequat nim zzriusci-
dunt lor iril eugue volesequate exerostrud deliquam 
ipsum zzriusci tat ipsumsan velit alis num verit 
vullupt atummy num dio ex et, sum dolorper se et  
feugiam essim eleniat.

Ugiam nullan ut luptat niat wissequatin exer ipit 
praeErcidunt aut lamet, volor ing ea adit iriurem 
dolobore facidunt lor sectem illam vullan henisim 
vullandre do od el ullandre tet accum dunt do ex ex 
eu facin ercipsum do et, con eum nissi enim adigna 
at ilit prat, vel iurem del ipit alit iure modolortisl ut, 
sum ipsum iril.

Přebal knihy – jinudy.
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Nástěný kalendář – Obecní úřad Kunvald.

Končiny na přelomu roku 2005 a 2006

Lyžařské závody na Vychytiláku, 1932

U čp. 2 v roce 1941

Závěje na Zmrzlíku na přelomu roku1907 a 1908 Závěje u čp. 15 roku 1941

Kunvaldské zimy

Leden – January

7 8 9 10 11 12 132 3 4 5 61
14 21 22 23 24 25 26 2715 16 17 18 19 20
28 29                       30                       31

Slavnost odhalení pomn. J. A. Komnského 24. 7. 1910

Domek Na Sboru

KUNVALD

Domek Na Sboru a okolí kolem roku 1955

Domek Na Sboru čp. 238 za první republiky

… 12 zastavení v obci Kunvald

Když se minulost potkává
 

se současností…  

Budova čp. 137

Socha svatého Jana Nepomuckého v roce 2007Socha svatého Jana Nepomuckého v roce 2007

U sv. Jana Nepomuckého

V roce 1937V roce 1937

14
28 29                       30                       31

21 22 23 24 25 26 2715 16 17 18 19 20
7 8 9 10 11 12 132 3 4 5 61

Cervenec – July

Ulomený kmen v roce 1928Ulomený kmen v roce 1928

Bratrská lípa v roce 2007

Bratrská lípa

Rok 1963

V roce 1937

Srpen – August

11
25 26 27 28 29                       30                       31

18 19 20 21 22 23 2412 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9 101 2 3



84 |  85

SCHOK

Stolní kalendář – SCHOK.

neděle

sobota

pátek

čtvrtek

středa

úterý

pondělí

Velikonoce na Zlobici – velikonoční zvyky a tradiční řemesla

Budoucí plemeník
Zuzana Pospíšilová 12. týden / březen 

Vlastimil

Ivona
Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční

Leona
Bílá sobota

Radek
Velký pátek

Světlana
Zelený čtvrtek

Josef

Eduard

17

23

22

21

20

19

18

Rok u našich 
chovatelů

2008

Tento kalendář je sestaven 
z amatérských fotografií členů 
Svazu chovatelů ovcí a koz 
v České republice. 

Úžasní zákazníci! Radostí ze 
svých svěřenečků a miláčků, 
úplně přetékali/přetékají. 
Fotopozdravy ze Zlobice, 
zapomenutého kousku světa, 
jsou balzámem na všechny 
chmury :)

Stolní kalendář

neděle

sobota

pátek

čtvrtek

středa

úterý

pondělí

Volání
Tomáš Salač 50. týden / prosinec

Květoslava 

Lýdie

Lucie

Simona

Dana

Julie

Vratislav 

8

14

13

12

11

10

9

neděle

sobota

pátek

čtvrtek

středa

úterý

pondělí

NT plemenných beranů Hradec u Stříbrné Skalice

Země Živitelka České Budějovice, krajská výstava ovcí a koz
   Jihočeského kraje, NT plemenných beranů, 21.–26. 8.

Agrokomplex Nitra, Slovensko, 21.–25. 8.

NT plemenných beranů a přehlídka Východofríské ovce
   Valašské Meziříčí–Podlesí

Burští kozlíci na pastvě
Jana Vychytilová 34. týden / srpen 

Helena

Bartoloměj

Sandra

Bohuslav

Johana

Bernard

Ludvík

18

24

23

22

21

20

19

neděle

sobota

pátek

čtvrtek

středa

úterý

pondělí

Já ti nesu dvě ovčičky, by zahřály tvé nožičky…
Pavel Klevcov 52. týden / prosinec

Šimon

Bohumila

Žaneta

Štěpán
2. svátek vánoční

1. svátek vánoční

Adam, Eva
Štědrý den

Vlasta

22

28

27

26

25

24

23
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Katalog uměleckých předmětů

Katalog uměleckých předmětů – galerie.

www.camran.flannagan.com

c
o
l
l
e
c
t
i
o
n

Camran Flannagan 
 

Vzhledem k tomu, že katalog 
není navržen pro plošnou 
distribuci, ale vždy jej dostanete 
pouze v galerii, považuji za více 
než vhodné zaujmout čistotou 
a malým tajemstvím.

Kdy jméno autora musím chtít 
zjistit, nebude na mě křičet již 
z dálky.

„Chceš mě?“ 
„Tak pro to něco udělej!“

Nenápadný kontakt zakončuje 
započatou hru na schovávanou. 
A kdo hledat nebude, jeho 
škoda, asi ta díla nebyla určena 
jemu.

4 532

2

sculptures

1/ Gesto um dui blaore et 
 ut lum zzrit, suscil et 1996

2/ Procitnutí um dui et 
 ut lum zzrit, suscil et 1998

3/ Melancholik feum aore 
 ut lum zzrit, suscil et 1998

4/ Setkání feumi blaore et 
 ut lum zzrit, suscil et 2001

5/ Naděje laore et karme
 zluit, suscil et 2002

1/ Smutek um dui blaore et  ut lum zzrit, suscil et 1996
2/ Smutek um dui blaore et  ut lum zzrit, suscil et 19983/ Smutek feum dui blaore  ut lum zzrit, suscil et 1998

4/ Smutek feumi blaore et  ut lum zzrit, suscil et 2001
5/ Smutek laore et karme zluit, suscil et 2002

1

4

3

5

2

p
h
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o
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p
h
y
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Katalog dřevěných hraček – Blank.

Katalog dřevěných hraček

Blank, a. s.

6

I dnes, v době úžasně barevných 
plastů, s radostí jdeme a koupí-
me tu voňavou věc, která nám 
připomíná, jak jsme sami stavěli 
zaručeně ty nejvyšší a nejfantas-
tičtější komíny a hrady…

Ještě dnes neodolám a…
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Plakáty – Country Life.

Zajímá vás, 
jak můžete 

svým 
konáním 

přispět k tomu, 
aby se planetě 

Zemi s námi žilo 
lépe?

Přijďte na přednášku 
„Ekologie, aneb dá se přežít 

na této Zemi?“ v 18 hodin 
v restauraci Country Life

Melantrichova 15, 
Praha 1. 

22. dubna
Den Země s Ecoverem

Celá planeta 
slaví tento 
den svůj 
svátek a my 
jsme pro vás 
připravili 
příležitost, 
jak můžete 
právě pro 
ten váš 
kousek 
Země něco 
udělat. 

Odměníme vás za nákup ekologické drogerie Ecover 
a při nákupu nad 500,– od nás dostanete ekodárek.

Kupte dárek Zemi
a my dáme dárek vám.

•	vyrobené	na	rostlinné	
	 	 a	minerální	bázi	
•	minimální	vliv	na	vodní	život	
•	rychle	a	úplně	biologicky	
	 	 rozložitelné	
•	vhodné	pro	citlivou	pokožku	
•	vyrobené	v	ekologické	továrně	
•	používané	na	úklid	v	budovách	
	 	 institucí	EU

Distributor:	 Country	Life	s.	r.	o.,	Nenačovice	87	
	 	 	 	 	 	 	 	 266	01	Beroun,	www.countrylife.cz

Pusťte si přírodu k tělu.
ekologické čisticí, mycí a prací prostředky…

www.countrylife.cz/ecover

Nástěnka pro mateřské a základní školy – projekt Bioškoly – Pro-bio liga. 

CO JE EKOZEMĚDĚLSTVÍ?
Ekozemědělství se vyznačuje kladným vztahem a respektem k životnímu 
prostředí. Za cíl si klade produkovat kvalitní potraviny zachovávající 
původní nutriční hodnoty surovin a současně při zemědělské činnosti 
nepoškozovat životní prostředí. 

Živočišná produkce
Se zvířaty v ekologických chovech je nakládáno důstojně a šetrně. Jsou 
chována ve volného výběhu, a v menším počtu zvířat na jednotku plochy. 
Krmivo musí být kvalitní, valná část musí pocházet z ekologického 
zemědělství. Mláďata jsou delší dobu kojena a ponechána u matky.

Rostlinná produkce
Cílem ekologických zemědělců je udržovat půdu zdravou a úrodnou. 
Nejsou používány žádné 

• syntetické pesticidy,

• ani umělá hnojiva, 

• ani genetické modifi kace.

Naopak hojně se využívají statková 
hnojiva, kompostování, střídání 
plodin, pestré osevní postupy, 
které podporují půdní život 
a kvalitu půdy. 

CO JSOU BIOPOTRAVINY/PROČ BIOPOTRAVINY

Surovina pro výrobu biopotravin pochází z ekologického zemědělství. Biopotraviny nejsou výhradně „zdravá výživa“. 
Nicméně přínos biopotravin našemu zdraví se může stát druhotným účinkem zdravého zemědělství. Vyloučení 
chemizace půdy, vody, zvířat či potravin může snižovat rizika plynoucí z přítomnosti cizorodých chemických látek 
v našem organismu i okolním prostředí.

JAK POZNAT BIOPOTRAVINU?
Biopotraviny lze od ostatních potravin snadno odlišit díky specifi ckému 
značení. Díky těmto značkám snadno poznáte, že potravina byla vyrobena 
šetrně k životnímu prostředí.

Logo ČR pro biopotraviny, tzv. „Biozebra“. 

Označuje biopotraviny, které byly kontrolovány v České republice (tedy 
nikoliv nezbytně výhradně biopotraviny tuzemského původu).

Logo EU pro ekologickou produkci, tzv. „Eurolist“. 

Označuje biopotraviny vyprodukované v Evropské unii splňující veškeré 
evropské požadavky.

UKÁZKA VÝROBY BIOCHLEBA S BIOSÝREM

Jak vzniká biochléb

Biochleba je cestou k tradiční řemeslné výrobě chleba z kvalitních surovin.

Nástěnka vznikla v rámci projektu Bioškoly, který je 
fi nancován Ministerstvem zemědělství a jeho realizátorem 

je společnost Country Life.

CO BIOPOTRAVINY PŘINÁŠEJÍ 

Životnímu prostředí
Biopotraviny jsou produktem ekologického 
zemědělští, které nakládá s krajinou trvale 
udržitelným způsobem. Ekozemědělci pečují 
o půdu, budují meze a remízky a brání tím erozi a udržují pestrou krajinu. 
Nechávají prostor také divokým druhům rostlin a živočichů: čím je krajina 
pestřejší, tím je i odolnější. 

Našemu zdraví
Mnoho studií prokázalo, že biopotraviny:

• mají většinou vyšší obsah výživově důležitých látek,

• obsahují méně obsah nežádoucích a toxických látek, 

• mohou chutnat výrazněji (obsahují totiž méně vody
a vyšší koncentraci látek ovlivňujících chuť).

ekozemědělství
aneb proč jsme Bioškola.

Co jsou biopotraviny&ekozemědělství&ekozemědělství
Co jsou biopotraviny&Co jsou biopotraviny

Těsto se tvaruje a ukládá do ošatek nebo pečících forem. Chléb se peče nejprve zprudka, kdy probíhá 
tzv. zapékání, postupně se teplota snižuje. K vytvoření kůrky je třeba povrch chleba navlhčit.
Po upečení je důležité nechat chléb vychladnout.

Z kvalitního osiva je na ekologických polích vypěstováno obilí.

Při sklizni se obilí třídí a čistí 
od hrubých nečistot. Obilí musí 
být skladováno při správné 
vlhkosti vzduchu, občas je nutné 
obilí po sklizni dosušit.

Při mletí mouky vzniká buď 
mouka bílá (kdy jsou odděleny 
obalové vrstvy od obilky) a nebo 
celozrnná, která obsahuje všechny 
cenné živiny z celého zrna. 

Těsto se připravuje tradičně 
z mouky žitné a pšeničné. Jejich 
vzájemný poměr závisí na 
druhu chleba.

Aby byl chléb nadýchaný, musí se těsto kypřit tzv. chlebovým 
kváskem, který vzniká smícháním žitné mouky a vody v řídké 
těsto, které začne kvasit přirozenou mikrofl órou. Po smísení kvasu, 
mouky, vody, soli, případně dalších přísad, těsto odpočívá – zraje.

Jak vzniká biosýr

Pro výrobu kvalitního sýra je třeba především kvalitní surovina – 
tedy mléko. Biomléko pochází ze zvířat z ekologických chovů. 

Dojení mléka probíhá dvakrát 
denně současně s krmením.

Přidáním mikrobiální kultury 
a syřidla do mléka získáme 
sraženou bílkovinu - „sýřeninu“. 
Sýřenina se „rozkrájí“ sýrařským 
nožem a harfou na stejně velké 
kousky – sýrová zrna. Během 
krájení a promíchávání dochází 
k uvolňování syrovátky.

Formováním sýr získá 
požadovaný tvar a konzistenci 
a uvolní se přebytečná 
syrovátka.

Vytvarované sýry se solí 
krystalickou solí nebo v solné 
lázni. Sůl ovlivňuje nejen 
výslednou chuť, ale i proces 
zrání a zpevňuje povrch.

Výroba čerstvých sýrů je 
ukončena solením a balením. 

Ostatní sýry (měkké, 
polotvrdé a tvrdé) procházejí 

ještě zráním ve speciálních 
místnostech nebo sklepích. 

Doba zrání se liší podle
druhu sýra.
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Zpravodaj projektu Bioškoly – Pro-bio liga. 

pro chytré hlavičky

Zprávičky BIOŠKOLNÍ HLASATEL

Zpravodaj vydává PRO-BIO LIGA v rámci projektu Bioškoly, který je fi nancován 

Ministerstvem zemědělství a jeho realizátorem je společnost Country Life.
EDITOR: Jan Valeška, PRO-BIO LIGAKONTAKT: info@biospotrebitel.cz, www.bioskoly.cz

Z FAREM

Vzdělávací programy na farmě Usedlost Medník 
Ekologické farmy nabízejí zajímavé aktivity nejen pro spotřebitele, ale také pro školy.

Například Usedlost Medník nacházející se nedaleko Prahy připravila pro školy dva 

tematické kurzy pro děti ve věku od mateřských škol, až po děti ve věku šestých tříd 

škol základních.

Prvním kurzem, jehož cílem je názorně a jednoduše vysvětlit jak vznikají mléčné 

výrobky, a co ovlivňuje jejich kvalitu je: Jak vznikají potraviny? Aneb a ta kráva mléko 

dává. Náplní programu je seznámení s hospodářskými zvířaty, které dávají mléko, čím 

se krmí, jak se dojí, co ovlivňuje kvalitu mléka, zpracování mléka,vysvětlení základních 

pojmů v mlékařství,ukázka jednoduchého zařízení na zpracování mléka. Kurz je určen pro 

děti od třetích tříd základních škol.
Dalším z nabízených výukových programů je komplexní kurz faremního hospodaření, 

Malí hospodáři. Jeho náplní je detailní seznámení s každodenním chodem farmy. Dětem je ukázáno a vysvětleno jak se starat o hos-

podářská zvířata na farmě (kráva, koza, kůň) a jaký užitek nám dávají. Farmář dětem osvětlí co to znamená chovat zvířata ekologicky 

a jak se ekologický chov liší od chovu konvenčního. Kurz je vhodný pro děti mateřských i základních škol (od 1. do 6. třídy).

Další podrobnosti a kontakty naleznete na www.usedlost.cz

Jak je vařit&&
Jak je vařit&
Jak je vařitJak je vařit&
Jak je vařit

proč je jíst?

Den otevřených   vrat ve   vrat ve   vrat 
Sluneční bráně.

ZAJÍMAVÉ AKCE

Jarní setkávání s HanouZemanovou v Country Life

31. května 2011 od 15 hodin 
V prodejně a restauraci Country LifeČs.armády 30, Praha 6.

Kontaktní email: dejvice@countrylife.cz(předmět: Setkání s Hanou Zemanovou – rezervace)Praktické rady pro bio začátečníky i pokročilé.Programem provádí propagátorka, autorkaněkolika knih o biopotravináchHanka Zemanová. 

Čejkovické bylinkové slavnosti

  28. srpna 2011 od 12 do 18:30 hodin      V Čejkovicích u Hodonína.
                                         

Bližší informace: www.sonnentor.cz
Přijďte se vyrábět jak se vyrábí biočaj, biobyliny, poslechnout si stylovouhudbu, pojíst tradiční místní pochutiny ve voňavé „továrně“ v Čejkovicích.

pro chytré hlavičky
Zprávičky BIOŠKOLNÍ HLASATEL

AKTUALITY

Školní biozahrady
Školní biozahrady se pomalu ale jistě 
dostávají do zorného pole zájmu nejen 
škol se zaměřením za zemědělství či škol 
alternativních, ale získávají zastánce 
všude tam, kde vnímají skutečnost, že 
dětem začíná chybět užší kontakt 
s přírodou, vznikem potravin či prací 
s půdou. 

Školní zahrady se v průběhu posledních 
let proměňovaly spíše v hřiště s normo-
vanými atrakcemi, běžeckými ovály či 
v ruderální pozemky bez dalšího využití. 
Nejnovější směr však tyto pozemky opět vrací částečně přírodě a částečně 
dětem. Školní biozahrady či školní přírodní zahrady jsou takové zahrady, které jsou 
obhospodařovány v souladu s přírodními rytmy bez využití syntetických chemických 
prostředků, ale naopak vyžívají spontánních sil přírody a samozřejmě lidské práce.

Jedna z takových zahrad vznikla již v roce 2009 v plzeňské 14. základní škole, díky 
projektu sdružení ENVIC či ve Waldorfské ZŠ a MŠ v Brně díky podpoře Nadace 
Partnerství a nadšení rodičů. I ve vaší škole můžete dát vznik místu pro přírodu, které 
bude vašim dětem přinášet nejen prožitek z práce s půdou, ale v případě úspěchu  také 
čerstvé plody této práce. Pomoci vám k tomu mohou např. již zmiňovaná Nadace Part-
nerstvi (www.nadacepartnerstvi.cz) či Nadace Proměny (www.nadacepromeny.cz) 
a další instituce.

Více informací např. na www.chaloupky.cz 

Z OSTATNÍCH ŠKOL

Školní biojarmark v Příbrami 
Na Zelený čtvrtek proslunilo jarní slun-
ce příbramské ulice a lákalo místní oby-
vatele k velikonočním nákupům dobrot 
v biokvalitě, které přivezli do Příbra-
mi ekologičtí zemědělci a výrobci 
biopotravin.

Školní jídelna, v ulici K Zátiší se stala 
na jedno odpoledne dějištěm školního 
biojarmarku. Rodiče, děti, zaměst-
nanci jídelny i široká veřejnost tak moh-
li poznat výrobce biopotravin, ze kterých 
jídelna vaří a bylo skutečně z čeho 
vybírat. K dispozici byl například biomazanec z pekárny Country Life, dětský biodezert 
Matylda z Polabských mlékáren, cizrnové palačinky z Extrudo Bečice či kozí produkyt 
z nedaleké farmy Březí. 

Jídelna byla vyzdobena ilustracemi Jitky Petrové z dětské knihy o oslíkovi Biáčkovi 
a jeho putování po ekostatku. Ve stejném duchu byly připraveny i hry pro děti. Pro 
rodiče byla kromě jarmarku připravena i ukázka vaření z biopotravin a samozřejmě 
ochutnávky pokrmů, které z bioproduktů vykouzlil šéfkuchař Jan Dlabal.

RECEPT

Fenyklová pomazánka
Ingredience:
1 středně velký fenykl
2 lžíce avokádového nebo olivového oleje
2 stroužky česneku
1 lžíci octa
pepř a sůl (dle chuti)

Postup:
1. Nakrájíme jeden středně velký fenykl na 
kousky a vaříme se lžící octa (pro zachování 
zeleno-bílé barvy) ve vodě do úplného změk-
nutí. 

2. Vyjmeme z vody a necháme vychladnout. 

3. Po vychladnutí vložíme do mixeru, při-
dáme 2 lžíce avokádového oleje (lze použít 
i olej olivový), 2 stroužky propasírovaného 
česneku, pepř a sůl dle chuti a rozmixujeme 
do hladké pěny. 

4. Podáváme s toastem jako pomazánku, 
nebo můžeme použít jako malou přílohu 
k ostatním pokrmům.

Průvodní maskot projektu Bioškoly – Pro-bio liga.
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PŘEDMLUVA
V této kuchařce najdete 50 bioreceptů určených pro školní kuchyně. Naším 
cílem bylo jednak přinést inspiraci, jak je možné při vaření využít některé 
méně známé suroviny, a také ukázat, jak se zařazení biopotravin odrazí na 
ceně pokrmu. Součástí této publikace je také Slovníček, který přináší bliž-
ší informace o surovinách použitých v receptech, tipy na jejich další využití 
v kuchyni a shrnutí způsobu přípravy.

Pokud byste se rádi dozvěděli více o biopotravinách a ekologickém země-
dělství, prosím vyžádejte si od nás brožuru určenou pro školy, kterou 
jsme v rámci projektu Bioškoly také vydali. Kromě obecných informací 
o biopotravinách v ní najdete i konkrétní rady a tipy, jak postupovat při za-
vádění bioproduktů do školního jídelníčku. Brožura také přináší inspiraci 
pro učitele, jakým způsobem začlenit téma biopotravin a ekologického ze-
mědělství do výuky ve škole. 

Poznámka k cenám
V kalkulacích najdete vždy dvě cenové varianty daného receptu – s men-
ším a větším obsahem biosurovin. Ceny běžných surovin jsou psány 
černou barvou, ceny surovin v biokvalitě mají barvu zelenou. 
Všechny ceny jsou průměrné velkoobchodní ceny bez DPH platné v období 
výroby této kuchařky.

Pokud budete hledat dodavatele biosurovin pro vaši jídelnu, budete se 
pravděpodobně rozhodovat mezi odběrem z velkoobchodu, nebo přímo 
z farmy či od výrobce. Specializované velkoobchody vám mohou nabídnout 
komplexní sortiment a lepší servis co se týče dopravy apod. Ale pokud máte 
ve svém okolí nějakého ekozemědělce či výrobce biopotravin, možná bu-
dete chtít produkty nakoupit přímo od něj. Je to komplikovanější, ale cena 
může být někdy nižší. 

V biokvalitě je již celá řada surovin k dispozici i ve velkoobjemovém balení, 
ale mnoho produktů se z důvodu malé poptávky ve velkých baleních ještě
nevyrábí. Při porovnávání cen běžných surovin 
a biosurovin jsme tedy někdy byli nuceni po-
rovnávat cenu velkoobjemového balení 
s cenou několika spotřebitelských 
balení. Cenový rozdíl tak dále 
vzrůstá. I vy, školní jídelny, mů-
žete svou poptávkou přispět 
k tomu, aby se více biopro-
duktů začalo prodávat ve 
velkých baleních, a tedy
za dostupnější ceny.
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Dýňová polévka
Jemná cizrnová polévka
Minestrone s hovězím masem a špaldovými mušličkami
Polévka z červené čočky
Tomatová polévka s hovězím masem, řasou Arame a rýží
Zelňačka s bramborem a uzeným tofu
Zlatá drožďová polévka
Drštková polévka z hlívy ústřičné
Zeleninová polévka s drožďovými knedlíčky
Hovězí gulášová polévka s bulgurem
Drůbeží kaldoun s krupicovými knedlíčky
Smetanová polévka s hovězím masem a zeleninou
Polévka z celeru pečeného v paprice
Kuřecí krémová polévka s pohankou
Rajská polévka s jáhlami

Polévky
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Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v ml: 300 

• Dýni Hokaido omyjeme a rozpůlíme, vydlabeme 
vnitřní dužinu, která obsahuje semínka. 

• Zázvorový kořen oloupeme a nastrouháme na 
jemném struhadle. Zalijeme jej malým množ-
stvím vody, nakonec přes sítko scedíme a vytlačí-
me jen šťávu bez dužiny. 

• Na oleji postupně krátce orestujeme cibuli a dýni 
nakrájenou na kousky, mírně osolíme, podlijeme 
vodou, přidáme brambory a dusíme do změknutí 
asi 20–30 minut. 

• Podušenou směs rozmixujeme a dolijeme poža-
dovaným množstvím vody. Vložíme nakrájenou 
mrkev a pórek. 

• Polévku přivedeme k varu, dochutíme a ještě 
krátce povaříme. Když zelenina částečně změk-
ne, dle potřeby dohustíme kukuřičnou moukou 
rozmíchanou ve vlažné vodě.

• Na závěr do polévky přidáme šťávu ze zázvoru, 
citronovou šťávu a popřípadě ještě dosolíme. Při 
servírování zdobíme jemně sekanou kudrnkou.

Dýňová polévka

Dýně Hokaido je produkt typický pro ekologické zemědělství. Jako jediná 
dýně se nemusí loupat. Více o ní najdete na str. 74.

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin(Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

dýně Hokaido 1 000 800 37,00   37,00   37,00   37,00   
cibule       280 230 11,00   3,08   15,00   4,20   
mrkev 180 170 12,00   2,16   29,60   5,33   
brambory 340 250 15,00   5,10   15,00   5,10   
sůl 10 14,90   0,15   14,90   0,15   
pórek 90 85 25,00   2,25   25,00   2,25   
kudrnka 20 75,00   1,50   75,00   1,50   
čerstvý zázvor 20 15 150,00   3,00   170,00   3,40   
slunečnicový olej (ml) 100 45,50   4,55   45,50   4,55   
citron 10 39,00   0,39   39,00   0,39   
voda 2 000 0,00   0,00   0,00   0,00   
kukuřičná hladká mouka 10 33,50   0,34   33,50   0,34   

cena za jednu porci 5,95 6,42

Biokuchařka pro školní jídelny  – Country Life.
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Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v ml: 280 

• Cizrnu na 10–15 hodin namočíme, poté vodu 
slijeme a vaříme asi 1–1,5 hodiny. Pro lepší stra-
vitelnost do hrnce přidáme kousek mořské řasy.
10 minut před koncem varu cizrnu osolíme.

• Na cibulce orestujeme najemno nastrouhanou 
zeleninu. Zalijeme vodou.

• Uvařenou cizrnu i s řasou pomixujeme a přidáme 
do polévky, dochutíme. Moukou zahušťujeme, 
pouze pokud se nám polévka zdá řídká.

• Ozdobíme kudrnkou.

TIP:

Do hotové polévky můžeme vkládat opečené
kostičky rohlíku.

Jemná cizrnová polévka

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

cizrna 260 570 44,80 11,65   44,80 11,65   
voda 1 900 0,00 0,00   0,00 0,00   
mořská sůl 8 14,90 0,12   1,90 0,02   
mrkev 170 150 29,60 5,03   29,60 5,03   
celer 180 150 32,50 5,85   32,50 5,85   
cibule 200 180 15,00 3,00   15,00 3,00   
slunečnicový olej (ml) 40 45,50 1,82   116,00 4,64   
hladká mouka 50 10,90 0,55   18,90 0,95   
zeleninový bujón 20 205,00 4,10   205,00 4,10   
majoránka 8 120,00 0,96   275,00 2,20   
česnek 15 12 59,90 0,90   150,00 2,25   
kudrnka 8 75,00 0,60   105,00 0,84   
mořská řasa Kombu 4 cm 4 1 263,00 5,05   1 263,00 5,05   

cena za jednu porci 3,96 4,56

Cizrna má jemně oříškovou chuť, kterou děti 
mají rády.

P o l é v k y
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• Celer očistíme, nakrájíme na větší kostky, posy-
peme paprikou a solí, zalijeme olejem, řádně pro-
mícháme a pečeme v troubě na 170 °C doměkka.

• Oloupanou cibuli nakrájíme na kostky a osmah-
neme dorůžova. Zalijeme vodou s kořením, 
přidáme nakrájené brambory s pórkem a vaříme 
doměkka.

• Poté vložíme upečený celer, kudrnku a vše rozmi-
xujeme do jemného krému. Dochutíme.

• V případě potřeby zahustíme kukuřičným škro-
bem rozmíchaným ve vlažné vodě.

Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v ml: 300 

Polévka z celeru pečeného v paprice

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

celer 480 400 32,50   15,60   32,50   15,60   
cibule       260 230 15,00   3,90   15,00   3,90   
brambory 240 200 15,00   3,60   15,00   3,60   
slunečnicový olej (ml) 70 45,50   3,19   116,00   8,12   
mořská sůl 10 14,90   0,15   14,90   0,15   
paprika mletá 30 130,00   3,90   130,00   3,90   
kudrnka 55 75,00   4,13   105,00   5,78   
pórek 220 190 25,00   5,50   40,00   8,80   
kukuřičný škrob 20 97,50   1,95   97,50   1,95   
voda 2 100 0,00   0,00   0,00   0,00   

cena za jednu porci 4,19 5,18
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Pestrobarevná cizrnovo-zeleninová směs  
Amaranthové rizoto s mandlemi  
Fazole v rajčatové omáčce s celozrnným chlebem
Sekaný kuřecí steak se salátem Tabouleh z celozrnného kuskusu
Francouzské brambory s polentou a tempehem
Zelný závitek s hovězím masem, pečené brambory
Kuřecí rizoto s bulgurem a pečenou zeleninou
Omáčka s dvěma druhy tofu, špaldový knedlík
Zapékané těstoviny s kuřecím masem a pečenou zeleninou   
Polentová pizza se zeleninou
Kuskus s kuřecím masem, rozinkami a zeleninou
Podzimní dýňovo-řepné ragú s rozmarýnem
Zapečené brambory s jáhlami a zeleninou
Robi perkelt s rýží
Zapečený zeleninovo-žampiónový kuskus
Slané palačinky s mexickou fazolovou směsí
Zapečená polenta s bryndzou a čočkou
Červená čočka po bulharsku
Kapustovo-pohankové karbanátky s nastavovanou kaší
Pohankový nákyp se špenátovým přelivem
Vařené hovězí maso v hrašce, polentová kaše s praženou slunečnicí

Hlavní
jídla

H l a v n í  j í d l a
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Podzimní dýňovo-řepné ragú s rozmarýnem

• Dýni omyjeme a rozpůlíme, vydlabeme vnitřní 
dužinu, která obsahuje semínka. Nakrájíme na 
rovnoměrné kostky. 

• Smícháme dýni spolu s částí oleje a rozmarýnu, 
osolíme, vložíme na plech a pečeme v troubě na 
180 °C do poloměkka. 

• Cibuli nakrájenou na větší kostky osmahneme na 
oleji dorůžova, poté zalijeme vodou a přisypeme 
koření.

• Přidáme očištěnou řepu a mrkev, obě nakrájené 
na rovnoměrné kostky. Vaříme doměkka.

• Zahustíme kukuřičným škrobem rozmíchaným 
ve vlažné vodě a dochutíme. Nakonec přidáme 
dýni, nasekanou čerstvou petrželku a vše promí-
cháme. 

• Podáváme s dušenou rýží basmati.

Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v g: 400 

Výborný nasládlý zeleninový gulášek s vůní 
rozmarýnu můžeme uvařit v podzimních 
dnech, kdy je těchto surovin dostatek a jsou 
fi nančně dobře dostupné.

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

dýně Hokaido 450 360 37,00   16,65   37,00   16,65   
červená řepa 650 550 27,00   17,55   27,00   17,55   
mrkev 200 180 12,00   2,40   29,60   5,92   
slunečnicový olej (ml) 70 45,50   3,19   116,00   8,12   
rozmarýn řezaný 4 299,00   1,20   299,00   1,20   
cibule 200 180 15,00   3,00   15,00   3,00   
kudrnka 40 75,00   3,00   105,00   4,20   
kukuřičný škrob 20 97,50   1,95   97,50   1,95   
voda 2 100 0,00   0,00   0,00   0,00   
rýže basmati 700 1 500 54,00   37,80   62,80   43,96   
mořská sůl 20 14,90   0,30   14,90   0,30   
voda na rýži 3 150 0,00   0,00   0,00   0,00   

cena za jednu porci 8,70 10,28

Biokuchařka pro školní jídelny  – Country Life.

H l a v n í  j í d l a
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Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v g: 360 

• Cibuli spolu s paprikou a rajčaty pokrájíme na 
menší kostičky a dusíme na oleji asi 5 minut.

• Dle chuti přidáme bylinky, bujón, zalijeme vodou 
a přivedeme k varu. Přisypeme čočku a za občas-
ného míchání dusíme do měkka.

• Zahustíme moukou rozšlehanou v mléce a krátce 
provaříme.

• Podáváme s vařeným bramborem.

Červená čočka po bulharsku

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

červená čočka 400 600 62,60   25,04   62,60   25,04   
cibule 170 150 15,00   2,55   15,00   2,55   
zelená paprika 280 230 35,90   10,05   77,00   21,56   
rajčata 450 430 20,00   9,00   57,00   25,65   
bazalka 7 283,00   1,98   283,00   1,98   
zeleninový bujón 15 205,00   3,08   205,00   3,08   
provensálské koření 7 299,00   2,09   299,00   2,09   
slunečnicový olej (ml) 20 45,50   0,91   45,50   0,91   
voda 420 0,00   0,00   0,00   0,00   
mléko 330 11,50   3,80   20,00   6,60   
hladká bílá mouka 15 10,90   0,16   18,90   0,28   
brambory 2 000 1 800 15,00   30,00   15,00   30,00   

cena za jednu porci 8,87 11,97

H l a v n í  j í d l a
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Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v g: 370 

• Pohanku nasypeme do mírně osolené vody a va-
říme přibližně 15 minut. 

• Namočíme ovesné vločky, aby zklihovatěly. Na 
oleji krátce podusíme nastrouhanou kapustu 
a kedlubnu.

• Všechny suroviny smícháme, přidáme strouhan-
ku a dobře promícháme. Dochutíme kořením.

• Vytvoříme karbanátky (dva na porci), které 
vyskládáme na vymazaný plech a připravujeme 
v konvektomatu na 160 °C po dobu 20 minut.

Nastavovaná kaše:

• Brambory uvaříme v osolené vodě doměkka. 
Zvlášť uvaříme kroupy ve vodě v poměru 1:3, 
(před vařením důkladně propláchneme), osolí-
me. Po uvaření pomixujeme ještě horké.

• Uvařené brambory rozmixujeme a po částech při-
léváme horké mléko. Do hotové kaše vmícháme 
rozmixované kroupy a máslo, popř. dosolíme.

Kapustovo-pohankové karbanátky s nastavovanou kaší

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

pohanka celá 280 630 50,40   14,11   50,40   14,11   
mořská sůl 20 14,90   0,30   14,90   0,30   
kapusta 680 570 47,00   31,96   47,00   31,96   
kedlubna 400 340 30,00   12,00   30,00   12,00   
slunečnicový olej (ml) 110 45,50   5,01   116,00   12,76   
cibule 180 160 15,00   2,70   15,00   2,70   
vejce (ks) 1 2,50   2,50   6,00   6,00   
strouhanka 90 30,00   2,70   30,00   2,70   
ovesné vločky 60 34,40   2,06   34,40   2,06   
majoránka 3 275,00   0,83   275,00   0,83   
česnek 12 10 59,90   0,72   59,00   0,71   
brambory 1 450 1 200 15,00   21,75   15,00   21,75   
mořská sůl 10 14,90   0,15   14,90   0,15   
kmín 10 79,00   1,90   79,00   4,50   
ječné kroupy 100 300 31,00   3,10   31,00   3,10   
mléko 400 11,50   4,60   20,00   8,00   
máslo 80 123,00   9,84   123,00   9,84   
cena za jednu porci 11,62 13,35
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Špaldové knedlíky s povidly, sypané směsí oříšků a semínek
Bulgurový salát nasladko
Jáhelný nákyp s jablky a rozinkami
Palačinky s tvarohem a marmeládou
Rýžový nákyp se švestkami

Hlavní jídla
sladká

44

H l a v n í  j í d l a  s l a d k á

Pšenice špalda je tradiční, málo šlechtěná
obilovina. Více o ní se dočtete na str. 61.

Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v g: 250 (4 knedlíky) 

• Z mouky, vody, vajec, cukru, soli a droždí vypra-
cujeme vláčné těsto, které necháme dle teploty 
místnosti vykynout pod utěrkou asi 20 minut.

• Vykynuté těsto rozdělíme na 40 kousků, rozválí-
me, nakrájíme, naplníme povidly, necháme ještě 
5 minut vykynout a vaříme cca 20 minut v osole-
né vodě. 

• Knedlíky podáváme kropené rozpuštěným más-
lem a sypané směsí lehce opražených, naseka-
ných oříšků.

Špaldové knedlíky s povidly, sypané směsí oříšků a semínek

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

špaldová hrubá mouka 1 000 31,70   31,70   31,70   31,70   
sušené droždí 15 117,00   1,76   117,00   1,76   
třtinový cukr 30 59,60   1,79   59,60   1,79   
mořská sůl 5 14,90   0,07   14,90   0,07   
slunečnicový olej (ml) 30 45,50   1,37   45,50   1,37   
vejce (ks) 1 2,50   2,50   6,00   6,00   
voda 400 0,00   0,00   0,00   0,00   
povidla 600 40,00   24,00   40,00   24,00   
máslo 130 160,00   20,80   160,00   20,80   
sezamové semínko 20 89,90   1,80   105,00   2,10   
lískové ořechy 30 209,00   6,27   263,00   7,89   
dýňové semínko 20 183,00   3,66   183,00   3,66   
vlašské ořechy 20 319,00   6,38   367,00   7,34   

cena za jednu porci 10,21 10,85

Biokuchařka pro školní jídelny  – Country Life.
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H l a v n í  j í d l a  s l a d k á

Bulgur je nalámaná předvařená pšenice 
a používá se především v kuchyních Blízkého 
a Středního východu. Více o bulguru najdete 
na str. 62.

Bulgurový salát nasladko

• Bulgur vsypeme na širokou pánev, krátce orestu-
jeme na másle, zalijeme mlékem, přidáme špetku 
soli a dusíme asi 10 minut.

• Až se mléko vyvaří, přidáme lžíci cukru a rozinky, 
vypneme a necháme 10 minut přikryté v teple. 
Poté opatrně promícháme a vychladíme.

• Na másle prohřejeme lískové ořechy a postupně 
do pánve přidáme na větší nudličky nastrouhaná 
jablka a nakonec i kousky švestek. Krátce orestu-
jeme a vychladíme.

• Pomeranč nakrájíme na kousky a spolu s ostat-
ním vychlazeným ovocem a ořechy jej vmícháme 
do bulguru.

• Nakonec opatrně přidáme našlehanou smetanu 
a podáváme zdobené opraženými mandlovými 
lupínky.

Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v g: 270 

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

bulgur 330 700 51,80   17,09   51,80   17,09   
mléko 880 11,50   10,12   20,00   17,60   
máslo 45 160,00   7,20   160,00   7,20   
třtinový cukr 70 59,60   4,17   59,60   4,17   
mořská sůl 10 14,90   0,15   14,90   0,15   
jablka 500 450 15,90   7,95   27,00   13,50   
švestky 280 220 27,00   7,56   27,00   7,56   
pomeranč 270 220 29,00   7,83   29,00   7,83   
smetana 220 69,00   15,18   107,00   23,54   
rozinky 110 46,40   5,10   59,60   6,56   
lískové ořechy 110 209,00   22,99   263,00   28,93   
mandlové lupínky 70 239,00   16,73   239,00   16,73   

cena za jednu porci 12,21 15,09

46

H l a v n í  j í d l a  s l a d k á

Lidové říkadlo „Houpy, houpy, kočka snědla 
kroupy a koťata jáhly, po peci se táhly“, svědčí 
o tom, že (ječné) kroupy a jáhly byly v minu-
losti běžnou součástí jídelníčku.

Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v g: 300 

• Jáhly propláchneme studenou vodou a třikrát 
spaříme vařící vodou. Vaříme v poměru 1 díl 
jáhel na 2,5 dílu vody asi 15–20 minut.

• Oloupaná jablka zbavená jadřince rozvaříme se 
špetkou soli na kaši. Rozinky spaříme a jemně 
rozsekáme.

• Do uvařených jáhel vmícháme rozinky a část 
rozvařených jablek.

• Do pekáčku potřeného olejem a vysypaného 
strouhankou rozetřeme vrstvu směsi jáhel, na ni 
navrstvíme rozvařená jablka a opět jáhly.

• Pokapeme smetanou a zapékáme 20 minut na 
160–180 °C.

TIP:

Jáhly můžeme v nákypu nahradit kuskusem.

Jáhelný nákyp s jablky a rozinkami

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

jáhly 600 1 500 46,80   28,08   46,80   28,08   
voda 1 500 0,00   0,00   0,00   0,00   
mořská sůl 15 14,90   0,22   14,90   0,22   
rozinky 150 46,40   6,96   59,60   8,94   
jablka 1 700 1 530 27,00   45,90   27,00   45,90   
skořice 5 198,00   0,99   198,00   0,99   
zakysaná smetana 250 59,00   14,75   93,30   23,33   

cena za jednu porci 9,69 10,75
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Burger s hovězím masem s cibulovým čatný
Fazolová pomazánka
Šunková pomazánka s vejci a praženými lněnými semínky
Pohanková pomazánka s lahůdkovým droždím
Těstovinový salátek s kuřecím masem, jablky a mungo výhonky
Sendvič s grilovaným kuřecím masem a koktejlovou omáčkou
Vločkový koláč s jablky 
Sladký špaldový klíč
Jáhelný řez s kokosem

Svačinky

50

S v a č i n k y

Chutney, neboli čatný, je studený chuťový 
doplněk, většinou v podobě studené omáčky, 
vhodný zejména k masu. Bývá chuťově výraz-
nější a dá se připravit prakticky z čehokoli. 
Oblíbená je např. kombinace ovoce a exotic-
kých koření.

Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v g: 150 

• Ochucené mleté hovězí maso formujeme pod-
le tvaru použitého pečiva do tenkých placiček 
a zprudka pečeme na oleji nebo na pečícím papí-
ře v troubě nebo konvektomatu.

• Cibuli nakrájenou nahrubo pomalu opékáme na 
oleji doměkka, ale ne do tmava. Když je cibule 
měkká, podlijeme ji balzamikovým octem a du-
síme do krémové konzistence. Popřípadě dosla-
díme medem nebo třtinovým cukrem a necháme 
zchladnout. 

• Rozpečenou rozkrojenou housku potřeme cibu-
lovou omáčkou a naplníme upečeným masem, 
plátky rajčat a opranými lístky salátu.

Burger s hovězím masem s cibulovým čatný

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

hovězí mleté maso 800 99,00   79,20   99,00   79,20   
cibule 350 310 11,00   3,85   15,00   5,25   
mořská sůl 10 14,90   0,15   14,90   0,15   
olivový olej (ml) 30 79,00   2,37   179,00   5,37   
houska (ks) 1 3,30   3,30   4,60   4,60   
ocet balzamikový 50 59,00   2,95   59,00   2,95   
třtinový cukr 10 59,60   0,60   59,60   0,60   
rajčata 300 290 20,00   6,00   57,00   17,10   
hlávkový salát 200 180 71,90   14,38   110,00   22,00   

cena za jednu porci 11,28 13,72

Biokuchařka pro školní jídelny  – Country Life.
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S v a č i n k y

• Osolené kuřecí maso v kusech zprudka zapečeme 
na oleji a zvolna grilujeme v troubě.

• Z kečupu a zakysané smetany si připravíme 
studenou omáčku, kterou podle potřeby dochu-
tíme solí, pepřem, cukrem nebo vinným octem 
a natřeme ji na plátky pečiva.

• Hotové a vychlazené kuřecí maso nakrájíme na 
tenké plátky a naplníme s lístky opraného salátu 
do pečiva. 

• Pokud nám sedvič nedrží pohromadě, můžeme 
ho spíchnout ozdobným párátkem. 

Sendvič s grilovaným kuřecím masem a koktejlovou omáčkou

Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v g: 140 

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

kuřecí horní stehna 400 109,00   43,60   199,00   79,60   
toustový chléb 600 64,00   38,40   64,00   38,40   
zakysaná smetana 300 59,00   17,70   93,00   27,90   
kečup 100 29,00   2,90   100,30   10,03   
hlávkový salát 200 180 110,00   22,00   110,00   22,00   
mořská sůl 10 14,90   0,15   14,90   0,15   
olivový olej (ml) 30 79,00   2,37   79,00   2,37   

cena za jednu porci 12,71 18,04

58

S v a č i n k y

Vanilkový cukr v biokvalitě je poměrně drahý, 
vždy však obsahuje pravou vanilku, nikoli 
vanilin.

Počet porcí: 10
Velikost 1 porce v g: 70 

• Jáhly propláchneme studenou vodou a třikrát 
spaříme vařící vodou. Vaříme v osolené vodě, 
v poměru 1 díl jáhel na 2,5 dílu vody asi 15–20 
minut. Při vaření nemícháme.

• Rozinky zalijeme vroucí vodou a necháme namo-
čené stranou.

• Do hrnce s uvařenými jáhlami přidáme máslo, 
vlijeme mléko a přisypeme vanilkový a třtino-
vý cukr. Vše dobře promícháme a spojíme ve 
vláčnou hmotu, do které vmícháme asi 2 lžíce 
strouhaného kokosu a spařené rozinky. 

• Jakmile směs částečně vychladne, rozprostřeme 
ji na vymazaný plech a zapékáme 20 minut na 
160–170°C.

TIP:

Pokud nechceme zapékat, můžeme podávat také 
v podobě kuliček obalených v kokosu.

Jáhelný řez s kokosem

název suroviny
hmotnost (g) A – méně

biosurovin (Kč)
B – více

biosurovin (Kč)

hrubá čistá za kg celkem za kg celkem

jáhly 180 380 46,80   8,42   46,80   8,42   
máslo 35 160,00   5,60   160,00   5,60   
mořská sůl 2 14,90   0,03   14,90   0,03   
třtinový cukr 50 59,60   2,98   59,60   2,98   
mléko 160 11,50   1,84   20,00   3,20   
vanilkový cukr 15 120,00   1,80   275,00   4,13   
strouhaný kokos 100 84,90   8,49   99,50   9,95   
rozinky 40 59,60   2,38   59,60   2,38   
voda  na vaření 440 0,00   0,00   0,00   0,00   

cena za jednu porci 3,15 3,67
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Š k o l y ,  k t e r é  n a b í z e j í  v í c  d ě t e m  i  ž i v o t n í m u  p r o s t ř e d í

Slovníček
surovin

Obiloviny obecně
Pšenice – špalda, kuskus, bulgur
Oves
Ječmen
Proso
Kukuřice 
Rýže natural
Quinoa, amaranth 
Pohanka 
Luštěniny obecně
Červená čočka 
Mořské řasy
Přírodní třtinový cukr
Náhražky masa – tofu a tempeh, seitan, robi maso
Klíčky a klíčení 
Biooleje
Přírodní ochucovadla – biobujón, Shoyu, lahůdkové droždí
Ořechy a semena
Rostlinná mléka
Dýně Hokaido 
Biomléko 
Biovejce 
Biomaso

60

BÍLÁ A CELOZRNNÁ MOUKA

Mouku lidé vyrábějí už po staletí. Dříve ji mleli nejčastěji mezi otáčejícími se 
kameny, na tzv. kamenných mlýnech. Každá mouka tehdy byla celozrnná, 
protože obsahovala všechny části obilného zrna. 

V 19. století však došlo k zásadní změně výroby mouky. Obilná zrna se začala 
vymílat, to znamená, že před mletím byla odstraňována jak vnější vrstva, tak 
klíček a zůstávala pouze vnitřní moučná část, jejímž umletím vzniká tzv. bílá 
mouka. Hlavním důvodem zavedené této technologie byl požadavek na delší 
trvanlivost mouky (oleje obsažené v klíčku jsou důležité pro výživu, ale také 
způsobují, že se mouka s obsahem klíčku rychleji kazí). 

Vymíláním jsme tak získali bílou mouku, která má sice delší trvanlivost, ale je 
zbavená velké většiny živin původně obsažených v zrnu. Bílá mouka je oproti 
celozrnné ochuzena přibližně o 60 % vápníku, 76 % železa, 85 % hořčíku, 78 % 
zinku, 77 % vitaminu B1, 80 % vitaminu B2 a 86 % vitaminu E.

Jak na celozrnnou mouku?
•  Kupujeme ji pokud možno v biokvalitě – umělé pesticidy použité při pěstování 

mají tendenci se ukládat právě v obalu zrna.
•   Kombinujeme ji (alespoň zpočátku) s bílou moukou – celozrnné má být asi 

třetina až polovina. 
•   Při jejím použití většinou potřebujeme více tekutin než při použití mouky bílé.
•  Většinou naopak potřebujeme méně tuku a cukru.
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OBILOVINY OBECNĚ

Jednou ze skupin potravin, kde je v biokvalitě skutečně široký výběr, 
jsou nezpracované i zpracované obiloviny. Nejdeme zde několik druhů 
pšenice, oves, ječmen, žito, proso, rýži, kukuřici, ale i pohanku, quinou 
a amarant, které sice nepatří mezi obiloviny, nicméně v kuchyni je vyu-
žíváme stejně a obsahují i podobné živiny. 

Co jsou to celozrnné obiloviny?

Obilné zrno se skládá z vnějšího obalu, z vnitřní moučné části (endo-
spermu) a z klíčku. Obal je zdrojem vitaminů, minerálů a vlákniny. 
Moučná část obsahuje zejména bílkoviny (především lepek) a škrob. 
Klíček je opět nositelem vitaminů, minerálů a také enzymů a nenasyce-
ných mastných kyselin. Celozrnné obiloviny jsou pak produkty vyrobené 
z celozrnné mouky – tedy mouky umleté z celého zrna. 

Najdete v receptech na str. 24, 51, 52 (cel. chléb), 10, 12, 29, 37, 44, 57 
(cel. mouka), 10, 22, 23, 28, 35, 48 (rýže natural), 25, 32 (cel. kuskus). 
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Kuskus

Kuskus jsou drobné těstoviny vyrobené z tvrdozrnné pšenice. Tato půvo-
dem marocká specialita vzniká zpracováním pšeničné krupice do formy 
malých kuliček. K dispozici je buď kuskus z bílé pšenice (běžný kuskus), 
nebo kuskus celozrnný (který má, podobně jako jiné celozrnné obilovi-
ny a výrobky z nich, vyšší obsah cenných výživových látek). 

Využití v kuchyni: Hlavní předností kuskusu je jeho velmi rychlá přípra-
va. Většinou se nemusí vůbec vařit, stačí zalít jej vařící vodou a počkat, až 
nabobtná a změkne (ve školních kuchyních, kde se vaří ve velkých obje-
mech, je však jistější nechat kuskus projít velmi krátce varem).  V kuchyni 
se dá používat podobným způsobem jako rýže – naslano i nasladko, jako 
univerzální příloha, do zeleninových nebo masových směsí, na zapékání, ale 
je výborný také do salátů. Dobře chutná teplý i studený.

Způsob přípravy: 1 díl kuskusu zalijeme 1,5 dílem vařící vody, osolíme 
a přidáme koření dle chuti (např. provensálské). Hrnec s kuskusem zaba-
líme do utěrky a necháme 10 minut odstát (celozrnný kuskus je dobré pro 
lepší stravitelnost nechat projít 1–2 minuty varem). Po 10 minutách pro-
kypříme vidličkou, aby se neslepil.

 Najdete v receptech na str. 25, 32, 36.

V biokvalitě najdeme jak výrobky z běžné pše-
nice seté, tak z pšenice špaldy. Z obou se vyrábí 

bílá mouka (hladká, polohrubá i hrubá) i celozrnná mouka. Z dalších pše-
ničných výrobků můžeme jmenovat celozrnné těstoviny, kuskus a bulgur.

Špalda

Špalda je prastará obilovina, která nebyla dlouhodobě šlechtěna, zachovala 
si tudíž velké množství hodnotných látek. Je ceněna zejména pro množství 
a kvalitu bílkovin, obsahuje také hodně hořčíku a vitaminů skupiny B. Je 
snáze stravitelná než klasická pšenice. Typická je pro ni lehce nasládlá oře-
chová chuť.

Špalda musela na začátku 20. století ustoupit šlechtěné pšenici seté, která 
vykazovala větší výnosy. Špalda pak téměř upadla v zapomnění a pozornost 
si získala až s rozvojem ekologického zemědělství. Pěstuje se téměř výhrad-
ně v biokvalitě. Dnes je považována za zdravější alternativu běžné pšenice.

Špalda je k dostání ve formě celého zrna a dále bílé i celozrnné mouky, 
krupice, vloček, kernotta (špaldových krup), kaší, pečiva nebo těsto-
vin. Vyrábí se z ní také obilná káva.

Využití v kuchyni: Špaldové produkty můžeme v kuchyni využívat všude 
tam, kde bychom jinak použili běžné pšeničné výrobky.

PŠENICE

Najdete v receptech na str. 8, 12, 29, 44, 57.
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Bulgur 

Bulgur je částečně naklíčená, nahrubo rozdrcená, tepelně upravená a poté 
usušená pšenice. Jedná se o tradiční, lehce stravitelný pokrm, který je hoj-
ně užívaný v zemích Blízkého východu. Nespornou výhodou bulguru je kro-
mě jeho jedinečné oříškové chuti také jednoduchá a rychlá příprava.

Využití v kuchyni: Bulgur lze přidávat do nádivek, salátů a karbanátků, 
hodí se také jako příloha k masu, k zelenině nebo omáčkám. Lze jej použít 
také jako zavářku do polévky. Je vhodný k přípravě kaší.

Návod k přípravě: Správný bulgur má po uvaření nasládlou chuť a je 
korálkově lesklý. Pokud jej vaříme samostatně, použijeme poměru 1 díl 

bulguru na 2,5 díly vody. V mírně osole-
né vodě vaříme asi 5 minut, poté 

stáhneme z ohně a necháme 
ještě 10 minut dojít.

Najdete v receptech
na str. 15, 28, 45.

Oves patří k výživově nejkvalitnějším obilovi-
nám, má vysoký obsah biologicky hodnotných 

bílkovin, kvalitních tuků, lehce rozpustné vlákniny, vitaminů B, E a řady 
minerálních látek. Je proto výborný pro rostoucí dětský organizmus. 

Využití v kuchyni: Požíváme nejčastěji ovesné vločky, a to nejen ve for-
mě müsli a kaší, ale také například do polévek či na výrobu placiček a kar-
banátků. Na trhu jsou však k dispozici také například nápoje či smetana 
vyrobené z ovsa, které se dobře hodí pro přípravu nejen sladkých pokrmů.

 Najdete v receptech na str. 40, 56.

Tato obilovina dodává energii, sílu a odolnost. 
Ječmen obsahuje významné množství selenu – 

stopového prvku nezbytného pro mnoho procesů v lidském těle, který má 
protinádorové účinky. Nejčastěji v kuchyni využijeme ječné kroupy (loupa-
né a broušené zrno). Čím jsou kroupy větší, tím jsou nutričně hodnotnější, 
protože zrno při obrušování ztrácí méně výživných látek.

Využití v kuchyni: Ječné kroupy jsou dobré jako příloha, zavářka do po-
lévek či na zapékání (např. tradiční šoulet). Rozemleté výborně pojí a jsou 
vhodné na výrobu placiček a karbanátků.

 Najdete v receptu na str. 40.

OVES

JEČMEN
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Kromě masa můžete jako zdroj 
kvalitních bílkovin v pokrmu

použít luštěniny, anebo také speciální výrobky z obilovin a luštěnin, kte-
rých je v současné době na trhu již celá řada. Patří mezi ně jak tradiční 
výrobky původem z asijské kuchyně, tak produkty vyráběné speciálně za 
tímto účelem.

NÁHRAŽKY MASA

Tofu a tempeh

Mezi suroviny, které lze použít jako náhražku masa, patří výrobky ze sóji. 
Spíše než tzv. sójové maso nebo sójové boby, které nejsou příliš dobře stra-
vitelné, je dobré používat produkty vyrobené tradičními postupy. Tofu je 
„sýr“ vyráběný vysrážením sójového mléka a prodává se v několika varian-
tách – natural, uzené, marinované apod.
Tempeh jsou slisované fermentované sójové boby – opět k dispozici ve 

variantách natural, uzený, marinovaný, 
smažený. Oba tyto výrobky obsahu-

jí velmi kvalitní bílkoviny, ale je 
vhodné používat je v kuchyni 

s mírou (tak jako všechno) 
– vzhledem k potenciální 
možnosti vzniku alergie 
na sóju. 

Využití v kuchyni: Tofu i tempeh se hodí do rizot, zapékaných pokrmů 
nebo do salátů. Tofu lze také například dopékat jako řízky nebo rozmixova-
né použít do pomazánek či do omáček. 

Způsob přípravy: Tofu i tempeh v ochucených variantách není třeba 
dále již nijak upravovat nebo dochucovat. Tofu natural je vhodné okořenit 
a tepelně upravovat. Tempeh ve variantě natural potřebuje speciální úpra-
vu, aby byl chuťově příjemný, a začátečníkům se spíše nedoporučuje. 

 Najdete v receptech na str. 11, 24, 29 (tofu), 26, 41 (tempeh).

Seitan

Seitan je rostlinná bílkovina z pšeničné mouky, tj. lepku. Lepek zde není 
vázaný na škrob a měl by proto být lépe stravitelný, než když je obsažený 
např. v pečivu. Pokud je seitan správně ochucený, připomíná vzhledem 
i konzistencí maso. Lze koupit například seitan natural či speciál (chuťově 
upravený) a různé seitanové polotovary a směsi. 
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Robi maso

Tzv. robi maso je výrobek z rostlinných bílkovin, který je konzistencí, 
vzhledem a chutí podobný masu a jako maso jej lze v pokrmech použít.
Při přípravě nezmenšuje objem ani hmotnost a jeho velkou výhodou oproti 
masu je rychlá příprava jídla. Je vyhledáváno zejména těmi, kdo potřebu-
jí snižovat spotřebu cholesterolu nebo se masu vyhýbají. Je vhodné pro 
všechny druhy diet, vyjma diety bezlepkové. 

 Najdete v receptu na str. 35.

Klíčky a výhonky jsou skuteč-
ným výživovým pokladem. Ob-

sahují velké množství vitaminů, minerálů a enzymů. Hlavně v zimě a v čas-
ném jaře představují jednoduchý a levný způsob, jak obohatit stravu
o „zelené vitaminy“. Při procesu klíčení začnou v semenech probíhat meta-
bolické děje, které mají poskytnout dostatek živin rostoucímu rostlinnému 
organizmu. Aktivují se v nich enzymy a až několikanásobně v nich vzroste 
obsah vitaminů, zejména B a C. Naklíčená semena také obsahují
velké množství železa a hořčíku. 

Využití v kuchyni: Rostlinné klíčky konzumujte nejlépe syrové, tak aby 
se nezničily cenné živiny, které jsou v nich obsažené. Můžete jimi posypat 
namazaný chléb či je zamíchat do salátu. Pokud chcete použít klíčky v teplé 

KLÍČKY A KLÍČENÍ

kuchyni, přidávejte je až po dokončení pokrmu. Výborně se hodí například 
do rizota, polévek a rozemleté do různých pomazánek. Jednou z nejoblíbe-
nějších plodin k nakličování je fazole mungo.

Způsob přípravy: Plodiny je třeba nechat nejdříve namáčet. Properte je 
ve studené vodě, poté je zalijte čerstvou vodou a nechte bobtnat. Délka na-
máčení je odvislá od velikosti semen (nejčastěji je to 10–15 hodin).
Poté plodiny znovu propláchněte, a můžete začít nakličovat. Aby nabobt-
naná semena mohla začít klíčit, musejí být ve vlhku, rozhodně však ne ve 
vodě. Je také třeba je pravidelně proplachovat, aby se zabrá-
nilo zahnívání a růstu plísní.
Nabobtnaná semena dejte např. do cedníku,
který položíte do misky. Vše pak přikryjte talí-
řem a umístěte na teplejší místo. Několikrát 
denně cedník se semeny propláchněte, ješ-
tě neokapaná je pak vraťte do misky a opět 
přikryjte talířem. Klíčky jsou vhodné ke 
konzumaci po 3–5 dnech, výhonky po
10–14 dnech (podle druhu plodiny). 

              Najdete v receptu na str. 54.
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Oleje v biokvalitě jsou vyráběny výhradně ze 
semínek a plodin vypěstovaných v ekologickém 

zemědělství. Při pěstování nejsou používána žádná chemická hnojiva ani 
pesticidy, žádné suroviny nemohou být geneticky modifi kované. Při výrobě 
panenských olejů je pak věnována zcela mimořádná pozornost zachování 
výživných hodnot použitých surovin. Olej je získáván výhradně mechanic-
kými postupy, bez působení vysokých teplot a chemických látek, jako tomu 
je u běžných olejů. 

BIOOLEJE

Olivový olej

Je jedním z nejlepších stolních 
olejů. Má vynikající chuť a vyso-
kou výživnou hodnotu. Díky vyso-
kému obsahu mononenasycených 
mastných kyselin je jedním z mála 
panenských olejů, které mohou 
být použity na smažení. Má pre-
ventivní účinky při kardiovasku-
lárních onemocněních. Používá 
se při přípravě salátových zálivek, 
k dochucování a nakládání zeleni-
ny, lze jej používat i ke smažení. 

Slunečnicový olej

Tento olej je velmi bohatý na kyselinu linolovou (65 %). I on preventivně 
působí proti kardiovaskulárním chorobám. Má příznivé účinky na pokožku, 
sliznici a nervový systém, stimuluje látkovou výměnu. Doporučuje se k pří-
pravě salátů i do vařených zeleninových jídel. Může být použit v teplé kuchy-
ni, pro vaření a dušení. Není příliš vhodný ke smažení (ke smažení může být 
použitý olej lisovaný z odrůdy slunečnicového semínka bohaté na monone-
nasycené kyseliny). Slunečnicový olej se podává i jako dezodorizovaný,
tj. zbavený zápachu.

Řepkový olej

Dlouho přehlížený kvůli nevýhodám dříve pěstované řepky. Tato plodina 
přitom poskytuje olej, který se vyznačuje velmi zajímavými výživovými 
vlastnostmi. Je zdrojem kyseliny alfa-linolenové (omega 3) a má vyváže-
ný poměr mastných kyselin. Hodí se pro přípravu studené i teplé kuchyně. 
Spolu s olivovým olejem je vhodný ke smažení.

Poznámka: V souvislosti s oleji v biokvalitě zmiňme také biomargaríny. 
Vyrábějí se nejčastěji z bio slunečnicového nebo olivového oleje, které ne-
smějí být nijak chemicky modifi kované. Tuhou konzistenci biomargaríny 
získávají výhradně přidáním palmového nebo kokosového tuku, které jsou 
za pokojové teploty přirozeně tuhé.
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Při vaření s biopotra-
vinami (a s kvalitními 

potravinami obecně) je vhodné nechat vyniknout plnou chuť a vůni suro-
vin. Pokud však chcete nějaký typ ochucovadla použít, přinášíme vám tipy 
na několik kvalitních a zdravých produktů.

PŘÍRODNÍ OCHUCOVADLA

Biobujón

Bujóny v biokvalitě neobsahují glutamáty ani zvýrazňovače chuti či umělá 
aromata. Vyrábějí se ze sušené biozeleniny, biokoření a kvalitních olejů. 
Jsou k mání v prášku (i ve velkoobjemovém balení) nebo jako klasické kost-

ky. Na trhu je k dispozici několik druhů
biobujónů – bez přidaného tuku, bez drož-
dí či zcela bez soli. 

 Najdete v receptech na str. 7, 9, 22,
 23, 34, 39, 53.

Sójová omáčka Shoyu

Shoyu je tradiční japonský výrobek k dochucování pokrmu. Tato sójová 
omáčka se vyrábí ze sójových bobů, pšenice a fermentačního činidla a na 
rozdíl od levných sójových omáček neobsahuje žádné konzervační látky, 
barviva či zvýrazňovače chuti (glutamáty apod.). Shoyu obsahuje velké 
množství enzymů, které mají prospěšný vliv na trávení. 

Využití v kuchyni: Je vhodná k dochucování polévek, omáček, zelenino-
vých a luštěninových jídel, pomazánek a salátů. Do jídla by se měla přidá-
vat až před koncem vaření. 

 Najdete v receptech na str. 29, 35, 37, 53.

Lahůdkové droždí

Droždí ve formě sušených vloček jsou inaktivované kvasnice, které neza-
jišťují kynutí, ale používají se jako ochucovadlo. Obsahuje velmi kvalitní 
bílkoviny, vitaminy skupiny B, minerální látky, stopové prvky a další látky, 
a proto se používají na zvýšení biologické hodnoty jídla. 

Využití v kuchyni: Slouží k dochucování pokrmů, do vývarů, polévek, 
omáček, pomazánek či např. salátů. 

 Najdete v receptech na str. 9, 12, 14, 26, 36, 38, 53.
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Na trhu existuje široká nabídka 
rostlinných mlék vyrobených 

nejčastěji ze sóji, rýže, ovsa, ale také například z mandlí nebo lískových 
oříšků. Rostlinná mléka jsou k dispozici v základní podobě, ochucená či 
obohacená o vitaminy a minerály. Můžete vyzkoušet také rostlinné náhraž-
ky smetany, kysané produkty a pudingy. 

Rostlinná mléka, pudingy a smetany jsou vhodnou alternativou pro osoby 
s nesnášenlivostí laktózy a pro ty, kteří mají problém s vysokou hladinou 
cholesterolu; protože jsou čistě rostlinného původu, cholesterol neobsahují 
a často naopak přispívají k jeho snižovaní. Představují zdravou alternativu 
k řadě mléčných výrobků. 

Využití v kuchyni: Rostlinná mléka můžete použít podobně jako krav-
ské mléko: na přípravu kaší, do polévek, omáček a krémů, na zalití cereálií 
a samozřejmě také k přímé konzumaci. 
I rostlinné náhražky smetany můžete pou-
žívat tak, jak jste u smetany zvyklí, 
je dobré si však vaření s nimi
nejprve vyzkoušet. 

Oranžová dýně Hokaido patří 
k „maskotům“ ekologického ze-

mědělství. Na podzim ji určitě najdete na každém biojarmarku. Dýně Ho-
kaido má sytě sladkou chuť a dětem chutná. 

Využití v kuchyni: Je vhodná na přípravu husté krémové polévky, je také 
možné dusit ji s cibulí, smažit v těstíčku či zapékat. K dýni se hodí kořeno-
vá a listová zelenina. Svojí barvou dokáže ozdobit každý pokrm, ve kterém 
je použita. 

Způsob přípravy: Dýni 
i s kůrou omyjeme kartáčkem 
a rozkrojíme na dvě části. Od-
straníme část dužiny obsahující 
semena a nakrájíme na kostič-
ky. Vaříme přibližně 30 minut. 
Pokud chceme připravit dýňo-
vou polévku, dýni po uvaření 
rozmixujeme a můžeme ochutit 
přidáním zeleninového bujónu 
a trošky olivového oleje či posy-
pat jemně opraženým dýňovým semínkem. Dýni Hokaido při přípravě solí-
me jen málo, aby zůstala zachována její nasládlá chuť. 

 Najdete v receptech na str. 6, 22, 30, 33.

ROSTLINNÁ MLÉKA DÝNĚ HOKAIDO

Š k o l y ,  k t e r é  n a b í z e j í  v í c  d ě t e m  i  ž i v o t n í m u  p r o s t ř e d í

75

Mléko získané od krav chovaných v ekologic-
kém zemědělství má vůni a chuť, kterou děti 

oceňují. Při jeho zařazení do školního jídelníčku se tedy zpravidla nemusíte 
obávat neochoty dětí mléčné výrobky v bio kvalitě vyzkoušet. Biomléko ob-
sahuje nižší zbytkové hodnoty pesticidů a antibiotik, vyznačuje se naopak 
vyšším obsahem prospěšných omega-3 mastných kyselin.

Z mléčných biovýrobků jsou dnes na trhu k dispozici prakticky všechny 
druhy produktů – mléko, kefír, jogurty a jogurtová mléka, tvrdé 
sýry (typu eidam a další) a měkké sýry, tvrdý i měkký tvaroh
(včetně tvarohu ochuceného), zakysaná smetana a smetana 
na šlehání, máslo a další. 

BIOMLÉKO
EKOZEMĚDĚLSTVÍ VERSUS KONVENČNÍ CHOVY 

Chov krav v běžném intenzivním zemědělství a v ekozemědělství se 
zásadně liší. Zvířata chovaná ekologicky musejí mít dostatek prostoru, 

pravidelný přístup do venkovního výběhu a v létě přístup na pas-
tvu. Ve stáji musí být podestýlka. Krmivo je téměř stoprocentně 
bio. Onemocní-li zvíře, je přednostně léčeno pomocí přírodních 

léčebných metod. Při použití antibiotik je v ekochovech přede-
psaná dvojnásobná ochranná lhůta, než se může mléko zpraco-
vávat nebo prodávat.

V konvenčních intenzivních velkochovech jsou využívá-
ny krávy vyšlechtěné na tvorbu obrovského 

množství mléka (v době laktace běžně 
dávají 30 kg mléka denně). Tvorba tako-

vého množství mléka je energeticky velmi 
náročná a byla přirovnána ke každodenní-

mu absolvování maratónského běhu. Zvířata 
pak trpí častými záněty mléčných žláz a vyčerpáním. Je proto 
běžné, že po 4–5 letech jsou posílána na jatka.

 Najdete v receptech na str. 11, 12, 17, 19, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 
 46, 47, 48, 52, 55, 56, 58.
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Vejce v biokvalitě jsou dnes již běžně k dostá-
ní. Biovejce mají vyšší výživově-fyziologickou 

kvalitu, tzn. vyšší obsah lecitinu, tuků a karotenoidů. Biovejce se však od 
běžných vajec liší především způsobem, jakým byla získána.

Při nákupu vajec se nenechte zmást zavádějícím a idylickým obrázkem cho-
vu na obale, ale zaměřte se na číselný kód přímo na vejci:
0 – vejce z ekologického chovu.
1 – vejce z výběhového chovu – v hale s podestýlkou a možností výběhu.
2 – vejce z chovu na podestýlce – v hale s podestýlkou bez přístupu ven.
3 – vejce z intenzivního, klecového chovu. 

BIOVEJCE
EKOZEMĚDĚLSTVÍ VERSUS KONVENČNÍ CHOVY 

Chov drůbeže, ať již pro vejce (nosnice) nebo na maso (kuřata, tzv. 
brojleři), patří k těm, kde je rozdíl mezi ekozemědělstvím a konvenčním 
chovem nejvýraznější. 

Ekologické zemědělství plně respektuje životní potřeby nosnic, které zde 
mají prostor k hrabání a vyhledávání potravy, popelení se a nerušené 
snůšce vajec do hnízda. Nosnice mají také přístup do venkovního výbě-
hu. Krmivo slepic pochází minimálně z 80 % z produkce ekologického 

zemědělství a z části ho tvoří čerstvá tráva, seno nebo naklíčené 
obilí. Naopak zakázány jsou extrahované šroty, tedy che-

micky upravovaná krmiva či krmiva s příměsí GMO.

V konvenčních chovech žijí slepice v klecích, kde ne-
mají možnost hřadovat, popelit se ani snášet vejce do 

hnízda. Vejce se zde po snesení skutálejí do přepravní-
ku. V kleci, kde bývají umístěny po čtyřech, stojí slepice 

na drátěné podlaze a na každou z nich připadá prostor 
o velikosti A4.

Najdete v receptech na str. 14, 16, 29, 30, 40, 41, 44, 52, 57.
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V receptech je pro přípravu pokrmů použito 
kuřecí a hovězí maso, proto se budeme věnovat 

právě jim. I pro chov jiných druhů zvířat chovaných pro maso, například 
prasat, však platí, že je velký rozdíl mezi podmínkami v intenzivním a eko-
logickém zemědělství.

Kuřecí maso je oblíbené pro svůj nízký obsah tuku a rychlou přípravu. Bio-
kuřata jsou chována v mnohem přirozenějších podmínkách a jejich maso 
je také chutnější a šťavnatější. Rozdíl v ceně konvenčního kuřecího masa 
a biomasa je poměrně velký, což je dané především pro-
pastným rozdílem ve způsobu a náročnosti chovu a také 
cenou krmiva, kterou zvířata v ekochovech dostávají.

I masný skot, podobně jako krávy chované na mléko, musí mít pravidelný 
přístup do venkovního výběhu a v létě přístup na pastvu. Ve stáji musí být 
podestýlka. Krmivo je téměř stoprocentně bio. Onemocní-li zvíře, je před-
nostně léčeno pomocí přírodních léčebných metod.

BIOMASO EKOZEMĚDĚLSTVÍ VERSUS KONVENČNÍ CHOVY 

Kuřata na maso jsou v konvenčním, intenzivním zemědělství chována 
v halách. Tisíce až desetitisíce zvířat žijí na podestýlce, která se v prů-
běhu výkrmu nevyměňuje. S blížícím se koncem výkrmu tak zvířata 
doslova žijí ve svých vlastních výkalech. Kuřata jsou stále víc šlechtěna 
na velmi rychlý růst svaloviny, tj. masa. Porážkové hmotnosti dosa-
hují za pouhých 42 dnů, což je dvakrát rychleji než před třiceti lety. Je 
to jako kdyby děti v 10 letech měřily přes dva metry a vážily 150 kg. 
To znamená obrovský nápor pro jejich kosti, srdce a plíce, které často 
takovou zátěž nevydrží. Přestože jsou to ještě mláďata, trpí bolestivými 
deformacemi nohou a mohou umírat na selhání srdce.

V ekochovech kuřata musejí mít dostatek prostoru a výběh, krmivo je 
v biokvalitě. Chovají se pomaleji rostoucí druhy, a tak se biokuřata po-
rážejí za dvojnásobně dlouhou dobu než ta konvenční – v 81 dnech. Najdete v receptech na str. 16, 19, 25, 28, 30, 32, 54, 55.
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Biokuřecí maso

Biohovězí maso

Najdete v receptech na str. 8, 10, 15, 17, 27, 42, 50.
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Biokuchařka Hanky Zemanové. Smart Press, 2008
(2. vydání)

Biokuchařka obsahuje odpovědi na nejčastější otáz-
ky o biopotravinách, zajímavosti o použití méně 
známých druhů bioproduktů, více než 70 biorecep-
tů a také reportáže z několika tuzemských ekofarem 
a u výrobců biopotravin.

Bioabecedář Hanky Zemanové. Smart Press, 2010 

Knihu tvoří čtyři části: Praktický průvodce naku-
pováním, Encyklopedická část obsahující přehled 
vybraných biopotravin na trhu, Praktická receptová 
část s 60 vyzkoušenými biorecepty a Část plná eko- 
a biokontaktů.

Nevařte podle kuchařek – Roman a Halyna Uhrinovi. 
Advent-Orion, 2007

Autoři (kuchař a lékařka) vytvořili publikaci obsahu-
jící jak encyklopedii vybraných potravin a jejich vý-
znamu pro zdraví, tak více než 270 zdravých receptů 
s použitím běžných i méně známých potravin.

Jak připravovat obiloviny, luštěniny, semena a ořechy –
Stanislava Jarolímková. MOTTO, 2007

Kniha obsahuje rady, zajímavosti a recepty týkající se 
30 druhů těchto plodin. 

ZDROJE DALŠÍCH INFORMACÍ

Kuchařky
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O PROJEKTU
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Více informací najdete na
www.bioskoly.cz.
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Cílem tohoto projektu bylo vytvořit praktické podmínky pro zavádění a po-
užívání biopotravin ve školních stravovacích zařízeních. Hlavními pře-
kážkami užívání biopotravin ve školách jsou jejich nedostupnost, nezna-
lost dodavatelů a neseznámení s možnostmi současného biotrhu. Proto 
jsme kladli důraz na vytvoření distribučního řetězce, který školám 
zpřístupní nabídku biopotravin dostupných na tuzemském trhu a usnadní 
jejich odebírání. Bioprodukty několika desítek tuzemských dodavatelů do 
škol distribuovaly a stále distribuují fi rmy Country Life (výrobky rostlinné-
ho původu, mléčné výrobky a vejce) a Biopark (maso).
 
Důležitou součástí projektu je pomoci školním jídelnám s praktic-
kým zaváděním biopotravin do jejich jídelníčků. Za tímto účelem 
jsme pro školy organizovali semináře o biopotravinách a také kurzy vaření 
určené kuchařkám a kuchařům školních jídelen. Vydali jsme rovněž infor-
mační materiály – patří mezi ně i kuchařka, kterou právě držíte v ruce.

A nakonec, nikoli však na posledním místě, projekt usiloval o to, aby vzá-
jemně přiblížil školy a rodiče dětí na jedné straně a ekozeměděl-
ce a výrobce biopotravin na straně druhé. Škola má právo znát své-
ho zemědělce a rodiče mají právo vědět, odkud pocházejí potraviny, které 
jsou podávány jejich dětem. Pro rodiče i školy jsme proto pořádali exkurze 
na ekofarmy, dny otevřených vrat u biododavatelů a na ekofarmách či škol-
ní biojarmarky.

Projekt Bioškoly probíhal od srpna 2009 do listopadu 2011. Na začátku byl 
uspořádán celostátní průzkum. Na základě jeho výsledků byli vybráni eko-
zemědělci a výrobci biopotravin, kteří dodávali své bioprodukty do škol-
ních stravovacích zařízení. Podle projeveného zájmu byly současně vybrány 
školy a školní jídelny, které v rámci projektu biopotraviny zaváděly.

Projekt byl zaměřený na všechny stupně školního systému kromě stupně 
vysokoškolského – tedy od jeslí až po střední školy. Probíhal na modelo-
vém území, jež tvořily čtyři kraje – Praha, Středočeský kraj, Královéhradec-
ký kraj a Jihomoravský kraj. Projekt Bioškoly byl 
realizován za fi nanční podpory Minister-
stva zemědělství České republiky.

Biokuchařka pro školní jídelny  – Country Life.
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O AUTORECH RECEPTŮ

Jana Lukešová

Zakladatelka a majitelka fi rmy Bazalka, kte-
rá v Hradci Králové provozuje dvě prodejny 
biopotravin a restauraci. Organizuje kurzy 
praktického vaření z biopotravin, zajišťuje 
rauty a jiné akce ve stylu zdravého vaření. 
Podílí se na pořádání biojarmarků.

Zastává heslo „co nedám sobě, nedám ani 
zákazníkům“, a všechny recepty nejdříve 
zkouší doma na své rodině.

Autorka receptů na str. 7, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 26, 29, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 56, 57.

Martin Havlík

Kuchař, lektor, učitel Hotelové školy v Plzni 
na Borech, místopředseda šumavské po-
bočky Asociace kuchařů a cukrářů České 
republiky, držitel bronzové medaile M. D. 
Rettigové. 

Zatím nenarazil na surovinu, která by mu 
nakonec nechutnala. V kuchyni zastává 
názor, že pokud panují příznivé okolnosti, 
může se i ten nejprostší pokrm stát velkým 
kulinářským zážitkem.

Autor receptů na str. 8, 10, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 30, 32, 42,
47, 48, 50, 52, 54, 55.
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Petr Klíma

Kuchař restaurace Country Life na Pra-
ze 6. Rád se při vaření inspiruje zahranič-
ními kuchyněmi. Za cennou považuje svou 
zkušenost z Anglie, kde působil v několika 
restauracích a byl žákem řady významných 
kuchařů, včetně např. Petera Gordona.

Autor receptů na str. 18, 31, 33.

Roman Uhrin

Kuchař, autor řady televizních kurzů vaření 
a kuchařek zdravé výživy. Byl šéfkuchařem 
několika restaurací zaměřených na dietní
a zdravou kuchyni. V současné době se vě-
nuje lektorské činnosti v oblasti zdravého 
životního stylu. 

Autor receptů na str. 39, 51, 53.

Dušan Machalík

Působil jako kuchař v řetězci občerstvení
Bio-cafés, je konzultantem v projektu
Bioškoly. Usiluje o harmonii mezi jednotli-
vými složkami pokrmu, rád se inspiruje
zejména francouzskou kuchyní.

Autor receptů na str. 6, 9, 22, 58.
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Ceník – kadeřnictví Jana.

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Menu
Ceny jsou pouze orientační.

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

  Kreativní střih
Krátké vlasy 295 Kč 348 Kč
Polodlouhé vlasy 345 Kč 399 Kč
Dlouhé vlasy 382 Kč 430 Kč

Pánský střih 163 Kč
Dětský střih 72–156 Kč

Krátké vlasy 109 Kč
Polodlouhé vlasy 166 Kč
Dlouhé vlasy 204 Kč

Stříhání

Foukání

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Krátké vlasy 261 Kč
Polodlouhé vlasy 522 Kč
Dlouhé vlasy 787 Kč

Barvení – Koleston Perfect

Krátké vlasy 324 Kč
Polodlouhé vlasy 649 Kč
Dlouhé vlasy 973 Kč

Zesvětlení barvou - Koleston Perfect

Krátké vlasy 215 Kč
Polodlouhé vlasy 380 Kč
Dlouhé vlasy 642 Kč

Přeliv – Color Touch

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Krátké vlasy 323 Kč
Polodlouhé vlasy 646 Kč
Dlouhé vlasy 969 Kč

Melírování – Multi BI Power

Krátké vlasy 416 Kč
Polodlouhé vlasy 833 Kč
Dlouhé vlasy 1 249 Kč

Melírování – Blondor Cool (Extra světlá)

1 ml 26 Kč

Melírování – Magma (odbarvení
 a následné nabarvení – extra šetrné)
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Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Krátké vlasy 278 Kč
Polodlouhé vlasy 423 Kč
Dlouhé vlasy 844 Kč

Krátké vlasy 240 Kč
Polodlouhé vlasy 359 Kč
Dlouhé vlasy 590 Kč

Trvalá – Per Form – Carnitin

Headlines (nadzvednutí vlasů od 
  hlavy – i pro zpevnění foukané)

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Krátké vlasy 610 Kč
Polodlouhé vlasy 1 097 Kč
Dlouhé vlasy 1 605 Kč

GK – Global Keratin (intenzivní péče pro poškozené vlasy)

998 Kč po slevě 798 Kč

Moisturizing duo (šampon a kondicionér)

766 Kč po slevě 638 Kč

Balancing duo (šampon a kondicionér)

Krátké vlasy  79 Kč
Polodlouhé vlasy 178 Kč
Dlouhé vlasy          227 Kč

GK maska – Deep

Ceník – kadeřnictví Jana.

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Krátké vlasy 49 Kč
Polodlouhé vlasy 87 Kč
Dlouhé vlasy 112 Kč

SP Infuze  159 Kč

Zábaly – SP Systém Profesionál – masky

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Rovné, tmavé  40–45 cm 53 Kč
 50–55 cm 56 Kč
 55–60 cm 60 Kč

Rovné, světlé 40–50 cm 73 Kč
 50–60 cm 74 Kč

Vlnité, tmavé 50–55 cm 54 Kč
 55–60 cm 58 Kč
 60–70 cm 63 Kč

Sundání a opětovné nasazení  15 Kč
Sundání  5 Kč

Prodlužování vlasů (cena za 1 pramen)
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Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Úprava obočí 64 Kč
Barvení obočí 25 Kč  (při barvení vlasů ZDARMA)
Barvení řas 64 Kč

Denní líčení 120 Kč
Večerní líčení 160 Kč
Svatební líčení  290 Kč (včetně zkoušky)
Líčení na foto 200 Kč

Kosmetické úpravy

Líčení

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

První aplikace 1 800 Kč po slevě 1 600 Kč
Doplnění 300–500 Kč

Prodlužování řas (řasa na řasu)

Ceník – kadeřnictví Jana. Internetová pohlednice a dárkový poukaz – kadeřnictví Jana.

na kadeřnické služby v hodnotě . . . . . . . . . . . . .

pro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jana Kumpoštová, Vlasové studio                       tel.: 731 103 882, www.studiojana.cz

Svátky jara,
ty jsou prima,
hlavne, že už

není zima.
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Inzeráty do velkoobchodního ceníku – Country Life.

Margarín Omega 3 – 758 006

•	neztužený margarín
 pro studenou kuchyni 
•	bohatý přírodní zdroj
 omega 3 mastných kyselin
•	bez cholesterolu
•	bez mléka

CL
 ©

 0
2/

20
09

Bio

Bageta malá BIO
120 g

Bageta velká BIO
202 g

Kostka cereální BIO
60 g

Bulka cereální BIO
100 g

Houska cereální malá BIO
50 g

Houska cereální 
velká BIO
100 g

Rohlík cereální BIO
50 g 

Kornspitz BIO
60 g

Rohlík provensálský BIO
50 g

Noemův cibulový 
bochánek – kamutový BIO
380 gKoláček 

datlový – kamutový BIO 
70 g

Kánoe – kamutová BIO 
220 g

Country Life s. r. o. 
Nenačovice u Berouna 
266 01 Beroun 1 
tel.: 311 712 431 
pekarna@countrylife.cz 
www.countrylife.cz

Pro výrobu všech pekárenských výrobků používá-
me jen ty nejkvalitnější suroviny, které jsou še-
trně zpracovávány
•	 veškerá	 celozrnná	 mouka,	 pšeničná,	 špaldo-

vá a žitná, pochází z obilí vypěstovaného na 
naší ekofarmě v podmínkách ekologického 
zemědělství

•	 mouka	 se	 mele	 na	 našem	 kamenném	
mlýně (žernovu) bezprostředně před pe-
čením a tím si zachovává vysoký obsah 
cenných látek

•	 pro	slazení	sladkého	pečiva	používáme	
pšeničný sirup nebo třtinový cukr

•	 naše	 pečivo	 neobsahuje	 vejce,	mlé-
ko, rafinovaný cukr, GMO

Více informací o obchodních podmín-
kách, cenách, rozvozu pečiva najdete 
na straně 60–61.

Pizza papriková 
krájená BIO 

165 g

Chléb pšenično-žitný 
celozrnný BIO

1 kg

Chléb žitný
celozrnný BIO
1 kg

Pizza zeleninová se sýrem BIO
150 g

Chléb mrkvový BIO
500 g

Chléb pšenično-žitný 
celozrnný BIO

500 g

Chléb špaldový
celozrnný BIO

1 kg

Chléb špaldový 
celozrnný BIO
500 g

Chléb žitný celozrnný BIO
500 g

Mazanec BIO
430 g

Makovka s makovou 
náplní BIO
100 g

Koláč s meruňkovými povidly BIO
40 g

Koláč tofu BIO
40 g

Koláč krájený makový BIO
1400 g

Koláč krájený ořechový BIO
1400 g

Koláč krájený jablkový BIO
1400 g

Piroh listový BIO
50 g

Koláč jablečný BIO
40 g
Koláč makový BIO
40 g
Koláč ořechový BIO
40 g

Sušenka mrkvová BIO
60 g

Sušenka ovesná BIO
55 g

Granola s kokosem BIO
350 g

Granola se svatojánským 
chlebem BIO
350 g

Granola s brusinkami BIO
350 g

Granola natural BIO
350 g

V biopekárně vyrábíme také granoly, které jsou bez 
cukru a slazené pšeničným sirupem, stejně tak, jako 
naše sladké pečivo. Základem jsou pšeničné vločky 
s klíčky. Granoly objednávejte v našem velkoobchodu.

Slané
pečivo

Sladké
pečivo

Chleby, veky 
   housky
   rohlíky…

Kamutové
pečivo

Granoly

Biopečivo

Hledáte něco dobrého na 
zub?

Tak tady to určitě najdet
e :) 

Inzeráty do velkoobchodního ceníku – Country Life.

Ovocné tyčinky
č i s tě  p ř í rodn í , bez  p ř idaného cukru  a  medu

Ovocné tyčinky Lubs jsou skvělou svačinkou pro aktivní lidi. 
Rychle dodají energii a zároveň jsou malé a lehké. 

Nefalšovanou chuť dodává tyčinkám Lubs přirozená sladkost 
ovoce. Ovocné tyčinky jsou v bio kvalitě, bez přidaného cukru, 
medu, bez dochucovadel a jiných přísad. 

Již 20 let vyrábíme ovocné tyčinky prvotřídní kvality.

Tyčinka zázvorová

Tyčinka višňovo-mandlová 
bez lepku

Tyčinka ananasovo-makadamová

Tyčinka ovocno-vanilková se spirulinou

Tyčinka marcipánová s medem

Marcipánová tyčinka s medem je vyrobená pouze 
z mandlí a medu. Vysoký obsah mandlí a jemného 
medu dodávají marcipánu Lubs exkluzivní chuť. Tyčinka 
je v bio kvalitě, bez aditiv.

Spirulina je doplněk 
stravy bohatý na 

esenciální aminokyseliny, 
nenasycené mastné 
kyseliny, minerály, 

stopové prvky a vitamíny. 
Těmito prospěšnými 

látkami přispívá tyčinka 
k vyvážené stravě.

Každá tyčinka obsahuje 
2 g spiruliny, což 

odpovídá doporučené 
denní dávce.

Více vitality 
s havajskou spirulinou

Sleva 15 % 
v září

Sleva 15 % 
v září

Najdete v ceníku ve skupině 630.

Najdete v ceníku ve skupině 633

STEVIKOM s. r. o., Vítkova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 00420 222 540596, fax: 222541026

e-mail: stevikom@tiscali.cz
www.kombucha-praha.cz

Najdete v ceníku ve skupině 570

kombuchy
•	 jsou	připraveny	ze	zeleného	čaje	BIO	Japan	Bancha,	BIO	třtinového	cukru	

•	 ochucené	výhradně	přírodními	materiály,	nikoliv	přírodně	identickými

•	 BIO Kombucha Rýžový slad	je	první	BIO	kombucha	bez	cukru,	kvašená 

na	BIO	rýžovém	sladu

•	 balení	všech	BIO	Kombuch	je	do	500ml	PET	a	může	být	i	250ml	sklo	

•	 všechny jsou certifikovány CZ - KEZ - 01

OchucEné	KOmBuchy
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TEKUTÝ PÍSEK

500 ml

Cream cleaner

Odstraňuje zaschlé nečistoty, čistí odolné skvrny na všech druzích tvrdého povrchu a při-

tom nepoškrábe. Ideální je zejména pro kuchyně a koupelny. Malé množství čisticího pro-

středku naneste přímo na mycí houbu, látku nebo čištěný povrch. Vydrhněte podle potřeby 

a poté opláchněte. Vaše koupelny, pracovní plochy i nádobí budou opět zářivě čisté.

TEKUTÝ PROSTŘEDEK NA PRANÍ BAREVNÉHO I BÍLÉHO PRÁDLA

1,5 l

Laundry liquid

Koncentrovaný prostředek vhodný pro ruční praní anebo praní v pračce při nízkých 

teplotách. Neobsahuje enzymy. Chcete-li mít bílé prádlo čisté a zářivě bílé, přidejte do 

tekutého prostředku na praní bělící prostředek na stálobarevné a bílé prádlo (Ecover 

Laundry Bleach).

SPRCHOVÝ GEL

250 ml

Ecological shower gel

Tento gel s osvěžující levandulovou vůní jemně čistí a zvláčňuje pokožku a vlasy. Obsahuje 

Aloe Vera a má neutrální pH.

2+1 zdarma

10% sleva

10% sleva

Výhradní dovozce a distr ibutor v ČR:           COUNTRY LIFE s .  r .  o . ,  www.country l i fe .cz

Tato nabídka je součástí akce

ROK S ECOVEREM

která Vám přináší v každém ročním období tři ekologické prací a čisticí prostředky za 

zvýhodněné ceny. Máte tak možnost šetřit přírodu i svou peněženku po celý rok!

Akce
2+1 zdarma 10 % sleva 10 % sleva

Podzim
Tekutý WC čisticí

prostředek (750 ml)

Prací prostředek

na choulostivé

prádlo (500 ml) 

Tablety do myčky

(25 tablet) 

Zima
Univerzální čisticí 

prostředek (500 ml)
Odstraňovač skvrn

(200 ml) 

Prostředek na mytí 

nádobí s aloe vera 

a citronem (500 ml)

Podzim
Tekutý WC čisticí

prostředek (750 ml)

Univerzální čisticí 

prostředek (500 ml)

Informace o celé akci na www.countrylife.cz/ecover

Celoroční kampaň – inzeráty do velkoobchodních ceníků, oboustrané letáky, plakáty… – Country Life.

PROSTŘEDEK NA MYTÍ NÁDOBÍ S ALOE VERA A CITRONEM

500 ml          
Tekutý prostředek na mytí a odmašťování nádobí a jídelních příborů. Účinně umývá, aniž 

by docházelo k tvorbě velkého množství pěny. Na jedno mytí nádobí je potřeba pouze 

dávky odpovídající jednomu stříknutí (asi 8 ml na 10 l vody).PRACÍ PRÁŠEK NA BÍLÉ PRÁDLO1,2 kg              
Je vhodný na každodenní praní s vynikajícími výsledky při všech teplotách. Neobsahuje 

enzymy GMO, bělicí složky, parfémy ani optické zjasňovače a je proto zvlášť vhodný pro 

lidi s citlivou pokožkou. Vylepšené složení a vyšší koncentrace zaručují zvýšenou účinnost, 

zvláště v oblastech se středně tvrdou a tvrdou vodou. Kombinuje čisté mýdlo s minerály 

a účinnými složkami založenými na obnovitelných zdrojích.ČISTIČ PRO DOMÁCNOST S ROZPRAŠOVAČEM
500 ml        
Odstraňuje mastnotu a špínu. Bezpečný k čištění ploch, které přijdou do kontaktu s potra-

vinami. Široké použití v domácnosti (koupelny, kuchyně, keramické obklady, sklo, smalt, 

akrylátové vany, chrom). Nezanechává skvrny na skle. Existuje i jako náhradní balení bez 

rozprašovače.

2+1 zdarma

10% sleva

10% sleva

Tato nabídka je součástí akceROK S ECOVEREM
která Vám přináší v každém ročním období tři ekologické prací a čisticí prostředky za 

zvýhodněné ceny. Máte tak možnost šetřit přírodu i svou peněženku po celý rok!

Výhradní  dovozce a distr ibutor v ČR:           COUNTRY LIFE s .  r .  o . ,  www.country l i fe .cz

Akce
2+1 zdarma

10% sleva
10% sleva

Léto
Tekutý písek (500 ml)

Tekutý prostředekna barevné i bílé prádlo (1,5 kg)
Sprchový gel (250 ml)

Podzim Tekutý WC čisticíprostředek (750 ml)
Prací prostředekna choulostivéprádlo (500 ml) 

Tablety do myčky(25 tablet) 
Zima Univerzální čisticí prostředek (500 ml)

Odstraňovač skvrn(200 ml) 
Prostředek na mytí nádobí s aloe vera a citronem (500 ml)

Podzim Tekutý WC čisticíprostředek (750 ml)

Univerzální čisticí prostředek (500 ml)

Tekutý písek (500 ml)

Více informací o celé akci se dozvíte na www.countrylife.cz/ecover

WWW.COUNTRYLIFE.CZ/ECOVER

Výhradní  dovozce a distr ibutor v ČR:        
  COUNTRY LIFE s .  r .  o . ,  www.country l i fe .cz

ROK S ECOVEREM

Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

2+1 ZDARMA 

Tekutý písek 

(500 ml)  

10% SLEVA 

Čistič pro domácnost 

s rozprašovačem 

(500 ml) 

10% SLEVA 

Tekutý prostředek 

na barevné 

i bílé prádlo

 (1,5 l)

10% SLEVA 

Sprchový gel 

(250 ml) 

10% SLEVA 

Prací prášek 

na bílé prádlo

(1,2 kg) 

LÉTO
1. 6.–31. 8. 2008

2+1 ZDARMA 

Univerzální čisticí 

prostředek 

(500 ml) 

ZIMA
1. 12. 2008–28. 2. 2009

JARO
1. 3.–31. 5. 2008

10% SLEVA 

Tablety do myčky

 (500 g = 25 tablet)

10% SLEVA 

Prostředek na 

choulostivé 

prádlo 

(500 ml)  

2+1 ZDARMA 

Tekutý WC čistič 

 (750 ml)PODZIM
1. 9.–30. 11. 2008

Podzim v barvách Ecoveru.
10% SLEVA 

Odstraňovač 

skvrn 
 (200 ml)

2+1 ZDARMA 

Prostředek na mytí nádobí 

s aloe vera a citronem 

(500 ml) 

10% SLEVA 

Prostředek na 

mytí nádobí 

s aloe vera 

a citronem 

(500 ml) 

WWW.COUNTRYLIFE.CZ/ECOVER Výhradní  dovozce a distr ibutor v ČR:          COUNTRY LIFE s .  r .  o . ,  www.country l i fe .cz

ROK S ECOVEREM
Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

2+1 ZDARMA 
Tekutý písek 
(500 ml)  

10% SLEVA 
Čistič pro domácnost 
s rozprašovačem 

(500 ml) 

10% SLEVA 
Tekutý prostředek 
na barevné 
i bílé prádlo
 (1,5 l)

10% SLEVA 
Sprchový gel 
(250 ml) 

10% SLEVA 
Prací prášek 
na bílé prádlo
(1,2 kg) 

LÉTO
1. 6.–31. 8. 2008

2+1 ZDARMA 
Univerzální čisticí 
prostředek 

(500 ml) 

ZIMA
1. 12. 2008–28. 2. 2009

JARO
1. 3.–31. 5. 2008

10% SLEVA 
Tablety do myčky
 (500 g = 25 tablet)

10% SLEVA 
Prostředek na 

choulostivé 
prádlo 

(500 ml)  

2+1 ZDARMA 
Tekutý WC čistič 

 (750 ml)

PODZIM
1. 9.–30. 11. 2008

Podzim v barvách Ecoveru.

10% SLEVA 
Odstraňovač 
skvrn 
 (200 ml)

2+1 ZDARMA 
Prostředek na mytí nádobí 
s aloe vera a citronem 

(500 ml) 

10% SLEVA 
Prostředek na 
mytí nádobí 
s aloe vera 
a citronem 

(500 ml) 

ROK S ECOVEREM
Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

JARO
1. 3.–31. 5. 2008

pOdziM
1. 9.–30. 11. 2008

Podzim v barvách Ecoveru.

ziMA
1. 12. 2008–28. 2. 2009

10% SLEVA 
Čistič pro domácnost 
s rozprašovačem  (500 ml)

v ceníku pod kódem 

952 037 

10% SLEVA 
Prací prášek 
na bílé prádlo (1,2 kg)

v ceníku pod kódem 

952 027 

2+1 zdARMA 
Univerzální čisticí prostředek  (500 ml)

v ceníku pod kódem 952 054
(Pozor! Speciální kód pro akční 

balíček 3 ks – zaplatíte dva 
výrobky, třetí je zdarma.)

10% SLEVA 
Tablety do myčky
(500 g = 25 tablet)

v ceníku pod kódem 

952 008

10% SLEVA 
Prostředek na 

choulostivé prádlo  (500 ml)

v ceníku pod kódem 

952 038

2+1 zdARMA 
Tekutý WC čistič  (750 ml)

v ceníku pod kódem 952 053
(Pozor! Speciální kód pro akční balíček 
3 ks – zaplatíte dva výrobky, 
třetí je zdarma.)

10% SLEVA 
Odstraňovač skvrn (200 ml)

v ceníku pod 
kódem 

952 035 

2+1 zdARMA 
Prostředek na mytí nádobí s aloe vera 
a citronem  (500 ml)

v ceníku pod kódem 

952 051
(pOzOR! Speciální kód 
pro akční balíček 
3 ks – zaplatíte 
dva výrobky, 
třetí je zdarma.)

10% SLEVA 
Prostředek na mytí nádobí 

s aloe vera a citronem  (500 ml)

v ceníku pod kódem 

952 043 

pro obchodníky – objednávejte 

15. 2.–15. 5. 2008

pro obchodníky – objednávejte 

15. 8.–15. 11. 2008

pro obchodníky – objednávejte 

15. 11. 2008–15. 2. 2009

WWW.COUnTrylifE .Cz/ECOVEr Výhradní  dovozce a distr ibutor v Čr :           COUnTry  lifE s .  r .  o . ,  www.country l i fe .cz

pOzOR, PrOdUkTy dO lETní 
akCE ObjEdnáVEjTE jiŽ 

z jarníhO CEníkU!

LétO
1. 6.–31. 8. 2008

pro obchodníky – objednávejte 

15. 5.–15. 8. 2008

 10% SLEVA 
Tekutý prostředek na 

barevné i bílé prádlo  (1,5 l)

v ceníku pod kódem 
952 024 

10% SLEVA 
Sprchový gel  (250 ml)

v ceníku pod kódem 952 036  

2+1 zdARMA 
Tekutý písek (500 ml)

v ceníku pod kódem 

952 052
(POzOr! 
Speciální kód 
pro akční balíček 
3 ks – zaplatíte 
dva výrobky, 
třetí je 
zdarma.)
   

Více informací o celé akci se dozvíte na www.countrylife.cz/ecover

ROK S ECOVEREM
Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

10% SLEVA Čistič pro domácnost 
s rozprašovačem(500 ml) 

10% SLEVA Prací prášek na bílé prádlo(1,2 kg) 

JARO1. 3.–31. 5. 2008

2+1 ZDARMA Prostředek na mytí nádobí 
s aloe vera a citronem

(500 ml) 

WWW.COUNTRYLIFE.CZ/ECOVER

akce „ROK S ECOVEREM“
na celý následující rok (březen 2008–únor 2009) jsme pro Vás a Vaše zákazníky připravili akci „rOk S ECOVEREM“. 

„rOk S ECOVEREM“ je rozdělen do čtyř částí dle ročních období. V každém období budou nabízeny tři produkty: 
 • jeden výrobek v akci Kupte dva, získáte třetí zdarma, 
 • další dva výrobky s 10% slevou. 

Tato akce bude doprovázena mediální podporou a propagačními materiály (vyobrazenými níže) distribuovanými do Vašich 
prodejen a na veřejnosti: 
 • celoroční plakát,
 • letáky k jednotlivým ročním obdobím (níže můžete vidět leták jarní). 
Vaši zákazníci tak budou vždy informováni, jaká akce probíhá a na co se mohou těšit. 

V létě bude akce osvěžena novým designem Ecoveru.

Akce „ROK S ECOVEREM“ pokračuje
Stejně jako na jaře jsme pro Vás a Vaše zákazníky i na léto připravili výhodnou cenovou nabídku ekologické drogerie Ecover: 
 • jeden výrobek Ecover v akci 2 + 1 ZDARMA – sada 2 + 1 bude z velkoobchodu Country Life dodávána jako jeden balíček

 (jeho cena se rovná ceně 2 kusů tohoto výrobku)*
 • další dva výrobky SE SLEVOU 10 %

Aby se Vám ekologická drogerie Ecover ještě lépe prodávala, nabízíme Vám řadu propagačních materiálů – a to nejen k akci Rok s Ecoverem,
ale k celé řadě výrobků Ecover a fi losofi i fi rmy. 

Objednávat můžete:
 • Leták k letnímu období akce Rok s Ecoverem – leták obsahuje výčet výrobků nabízených se slevou, platí od 1. 6. do 31. 8. 2008 (formát A6).
 • Plakát k akci Rok s Ecoverem – představuje celou akci a obsahuje kompletní výčet akčních výrobků nabízených v průběhu celého roku (formát A2).
 • Produktový leták – leták představuje jednotlivé výrobky Ecover, včetně vlastností,  fotografi í a stručného popisu u každého výrobku

 (formát A6, 8 stran, skládačka).
 • Leták o fi rmě Ecover – leták obsahuje nejdůležitější informace o fi rmě Ecover, o její fi losofi i, výhodách výrobků a o první ekologické továrně na světě,

kde se výrobky vyrábějí (formát A6, 6 stran, skládačka).

Propagační materiály si můžete objednávat na adrese torova@countrylife.cz nebo u svého obchodního zástupce.
Všechny informace o Ecoveru a akci Rok s Ecoverem najdete také na webových stánkách www.countrylife.cz/ecover.

* Na tuto akci se nevztahují další slevy, vyjma platby v hotovosti a osobního odběru.

ROK S ECOVEREM
Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

JARO
1. 3.–31. 5. 2008

PODZIM
1. 9.–30. 11. 2008

Podzim v barvách Ecoveru.

ZIMA
1. 12. 2008–28. 2. 2009

10% SLEVA 
Čistič pro domácnost
s rozprašovačem (500 ml)
v ceníku pod kódem 

952 037 

10% SLEVA 
Prací prášek
na bílé prádlo (1,2 kg) 

v ceníku pod kódem 

952 027

2+1 ZDARMA 
Univerzální čisticí prostředek  (500 ml)

v ceníku pod kódem 952 054
(Pozor! Speciální kód pro akční

balíček 3 ks – zaplatíte dva
výrobky, třetí je zdarma.)

10% SLEVA 
Prostředek na

choulostivé prádlo  (500 ml)

v ceníku pod kódem
952 038

2+1 ZDARMA 
Tekutý WC čistič  (750 ml)

v ceníku pod kódem 952 053
(Pozor! Speciální kód pro
akční balíček 3 ks – zaplatíte dva
výrobky, třetí je zdarma.)

10% SLEVA 
Odstraňovač skvrn (200 ml)

v ceníku pod
kódem
952 035 

2+1 ZDARMA 
Prostředek na mytí nádobí s aloe vera 
a citronem  (500 ml)

10% SLEVA 
Prostředek na mytí nádobí 

s aloe vera a citronem  (500 ml)

v ceníku pod kódem
952 043 

pro obchodníky – objednávejte

15. 8.–15. 11. 2008

pro obchodníky – objednávejte

15. 11. 2008–15. 2. 2009

WWW.COUNTRYLIFE.CZ/ECOVER Výhradní dovozce a distr ibutor v ČR:           COUNTRY LIFE s .  r .  o . ,  www.country l i fe .cz

LÉTO
1. 6.–31. 8. 2008

 10% SLEVA 
Tekutý prostředek na
barevné i bílé prádlo

(1,5 l)

v ceníku pod kódem
952 024 

10% SLEVA 
Sprchový gel  (250 ml)

v ceníku pod kódem 952 036  

2+1 ZDARMA 
Tekutý písek (500 ml)

v ceníku pod kódem
952 052
(POZOR!
Speciální kód
pro akční balíček
3 ks – zaplatíte
dva výrobky,
třetí je
zdarma.)
   

pro obchodníky – objednávejte

15. 5.–15. 8. 2008

VEREM

v ceníku pod kódemv ceníku pod kódem
952 038952 038

10% SLEVA 
Tablety do myčky
(500 g = 25 tablet)

v ceníku pod kódem 

952 008

Informace o celé akci na www.countrylife.cz/ecoverInformace o celé akci na www.countrylife.cz/ecover

prožijte rok s Ecoverem.

Prostředek na mytí nádobí s aloe vera Prostředek na mytí nádobí s aloe vera 

ROK S ECOVEREM
Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

2+1 ZDARMA 
Tekutý písek
(500 ml)  

LÉTO
1. 6.–31. 8. 2008

10% SLEVA 
Sprchový gel
(250 ml) 

Tekutý písek
(500 ml)  

  10% SLEVA 
Tekutý prostředek

na barevné
i bílé prádlo

 (1,5 l)

SLEVA

  10% 
Tekutý prostředek

na barevné
i bílé prádlo

10% SLEVA
Sprchový gel
(250 ml) 

10% 
Sprchový gel
(250 ml) 

WWW.COUNTRYLIFE.CZ/ECOVER

ROK S ECOVEREM
Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

10% SLEVA 
Čistič pro domácnost
s rozprašovačem
(500 ml) 

10% SLEVA 
Prací prášek
na bílé prádlo
(1,2 kg) 

JARO
1. 3.–31. 5. 2008

2+1 ZDARMA 
Prostředek na mytí nádobí
s aloe vera a citronem
(500 ml) 

s aloe vera a citronems aloe vera a citronem
(500 ml)(500 ml)

SLEVA
Prací prášek
na bílé prádlo
(1,2 kg) 

WWW.COUNTRYLIFE.CZ/ECOVER

WWW.COUNTRYLIFE.CZ/ECOVER Výhradní  dovozce a distr ibutor v ČR:           COUNTRY LIFE s .  r .  o . ,  www.country l i fe .cz

ROK S ECOVEREM
Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

2+1 ZDARMA 
Tekutý písek
(500 ml)  

10% SLEVA 
Čistič pro domácnost
s rozprašovačem
(500 ml) 

10% SLEVA 
Tekutý prostředek
na barevné
i bílé prádlo
 (1,5 l)

10% SLEVA 
Sprchový gel
(250 ml) 

10% SLEVA 
Prací prášek
na bílé prádlo
(1,2 kg) 

LÉTO
1. 6.–31. 8. 2008

2+1 ZDARMA 
Univerzální čisticí
prostředek
(500 ml) 

ZIMA
1. 12. 2008–28. 2. 2009

JARO
1. 3.–31. 5. 2008

10% SLEVA 
Tablety do myčky
 (500 g = 25 tablet)

10% SLEVA 
Prostředek na

choulostivé
prádlo

(500 ml)  

2+1 ZDARMA 
Tekutý WC čistič
 (750 ml)

PODZIM
1. 9.–30. 11. 2008

Podzim v barvách Ecoveru.

WWW.COUNTRYLIFE.CZ/ECOVER

ZIMA

10% SLEVA 
Odstraňovač
skvrn
 (200 ml)

SLEVA

2+1 ZDARMA 
Prostředek na mytí nádobí
s aloe vera a citronem
(500 ml) (500 ml)

prostředek
(500 ml)

1. 12. 2008–28. 2. 2009

10% SLEVA 
Prostředek na
mytí nádobí
s aloe vera
a citronem
(500 ml) 

(500 g = 25 tablet)

SLEVA

(1,2 kg) 

Tekutý písek
(500 ml)  

10% 10% SLEVA
Tekutý prostředekTekutý prostředek
na barevnéna barevné
i bílé prádlo
(1,5 l)

10% 
Sprchový gel
(250 ml) 

10% 
Sprchový gel
(250 ml) 

choulostivé
prádlo

TEkuTý WC čisTiCí ProsTřEdEk
s Přírodní vůní750 ml

Toilet CleanerČistí, odstraňuje zápach i vodní kámen. Má dezinfekční účinek. Láhev zajišťuje bezpečné 

užití. Malé množství tohoto koncentrovaného čisticího prostředku stříkněte pod okraj mísy 

a nechte několik minut působit. Vydrhněte štětkou a spláchněte. 
TablETy do myčky500 g (25 tablet po 20 g)Dishwasher TabletsBez fosfátů, neobsahují chlór. Účinně umyjí nádobí z porcelánu, sklenice, jídelní příbory 

a další kuchyňské potřeby. 

PraCí ProsTřEdEk na ChoulosTivé Prádlo
500 ml
Delicate
Ideální na praní vlny a přírodních vláken (hedvábí a dalších jemných tkanin). Zachovává 

měkkost i barevnou stálost tkaniny. Při ručním praní ohleduplný k pokožce, vhodný 

i k praní v pračce.

Kompletní informace o sortimentu výrobků a o filosofii firmy Ecover najdete v nové brožuře 

Ecover. Žádejte u svých prodejců ekologické drogerie. 

2+1 zdarma

10% sleva

10% sleva

výhradní  dovozce a distr ibutor v čr:          CounTry liFE s .  r .  o . ,  www.country l i fe .cz

Tato nabídka je součástí akceroK S ecoVereM
která Vám v každém ročním období přináší tři ekologické prací a čisticí prostředky za 

zvýhodněné ceny. Máte tak možnost šetřit přírodu i svou peněženku po celý rok!

Akce
2+1 zdarma

10 % sleva
10 % sleva

Zima Univerzální čisticí prostředek (500 ml)
Odstraňovač skvrn (200 ml) 

Prostředek na mytí nádobí s aloe vera a citronem (500 ml)Informace o celé akci na www.countrylife.cz/ecover

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK
500 ml

Multi Surface Cleaner
Vypořádá se i se zašlou špínou a mastnotou, má jemný dezinfekční účinek. Byl vyvinut 
zejména pro čištění podlah, pracovních povrchů, dlaždic, povrchů z umělé hmoty atd. Hodí 
se na čistění všech druhů tvrdých povrchů. Možné použít v kombinaci s krémovým čističem.

PROSTŘEDEK NA MYTÍ NÁDOBÍ
S ALOE VERA A CITRÓNEM
500 ml

Washing up Liquid Lemon & Aloe Vera
Jemný k vaší pokožce. Účinně umývá aniž by docházelo k tvorbě nadměrného množství 
pěny. 

ODSTRAŇOVAČ SKVRN
200 ml

Stain Remover
Výborně čistí skvrny od trávy, bláta, krve, mastnoty atd. Vhodný pro bílé i stálobarevné 
prádlo. Perfektní pro čištění límečků a manžet. S efektivním kartáčkem, umístěným pod 
víčkem.

2+1 zdarma

10% sleva

10% sleva

Výhradní dovozce a distr ibutor v ČR:          COUNTRY LIFE s .  r .  o . ,  www.country l i fe .cz

Tato nabídka je součástí akce
ROK S ECOVEREM

která Vám v každém ročním období přináší tři ekologické prací a čisticí prostředky
za zvýhodněné ceny. Máte tak možnost šetřit přírodu i svou peněženku po celý rok!

Více informací o celé akci najdete na www.countrylife.cz/ecover.

Kompletní informace o sortimentu výrobků, zajíma-
vosti o fi rmě Ecover a odpovědi na časté otázky se 
dozvíte z nové brožury.

Žádejte ho u prodejců ekologické drogerie Ecover. 

It´s ecological!

Přehled výrobků

WWW.COUNTRYLIFE.CZ/ECOVER

ROK S ECOVEREM
Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

2+1 ZDARMA 
Univerzální čisticí
prostředek
(500 ml) 

ZIMA
1. 12. 2008–28. 2. 2009

ZIMA

10% SLEVA 
Odstraňovač
skvrn
(200 ml)

10% 10% SLEVA

10% SLEVA 
Prostředek na
mytí nádobí
s aloe vera
a citronem
(500 ml) 

ZIMA
1. 12. 2008–28. 2. 2009

prostředek
(500 ml)

10% 
Odstraňovač
skvrn
(200 ml)

10% 

1. 12. 2008–28. 2. 20091. 12. 2008–28. 2. 2009

www.countrylife.cz/ecoVer

2+1 zDArMA 
Tekutý WC čistič

(750 ml)

poDziM
1. 9.–30. 11. 2008

Podzim v barvách Ecoveru.

roK S ecoVereM
Žijte v souladu s přírodou, prožijte rok s Ecoverem.

 10% SleVA 
Prostředek na

choulostivé
prádlo
(500 ml)

10% SleVA 
Tablety do myčky
(500 g = 25 tablet)
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Vánoční kampaň – banner, plakát, visačky, POS kartička, bannery na web… … infodopis, bannery na web, inzerát do velkoobchodního ceníku – Country LIfe.

listopad 2010

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o akci                      
                 , kterou jsme pro Vás připravili 

na předvánoční čas a která jistě zaujme vaše zákazníky. Z našeho sortimentu jsme 

vybrali produkty v biokvalitě, které patří mezi nejprodávanější, zejména 

v tomto období. Díky této akci si vaši zákazníci budou moci zakoupit produkty do 

vánočních dárkových balíčků, na přípravu vánočního cukroví, na předvánoční úklid 

i zdravé mlsání za velmi výhodné ceny. Do nabídky je zařazena i Vánoční granola, 

která je vyvinuta speciálně pro tuto akci a výhodné 0,5 kg balení rozinek, které právě 

zařazujeme do sortimentu. 

Termín

Akce pro koncové zákazníky bude probíhat v předvánočním období od 

26. listopadu do 23. prosince 2010. Produkty v akci můžete objednávat od 

15. listopadu 2010.

Charakteristika a podmínky

• Výhodné ceny jsou platné po dobu trvání akce pro všechny odběratele našeho 

velkoobchodu.

• Akce není podmíněna kartónovým odběrem. 

• Podmínkou úspěchu akce je promítnutí slevy do ceny pro koncového zákazníka.

• Na tyto cenově zvýhodněné produkty se již nevztahují žádné další slevy.

Marketingová podpora

K produktům dodáme marketingovou podporu ve formě POS kartičky s prosto-

rem na uvedení ceny, která produkt zviditelní a upoutá zákazníky ve vaší prodejně.

Na požádání vám zašleme plakát A3 nebo banner 

o velikosti 33 × 120 cm k umístění do výlohy nebo 

přímo do prodejny.

Požadavky směřujte na naše Zákaznické centrum nebo 

obchodní zástupce.

Jednoduše ohnete bílou část kartičky a kartičku zasunete 

do regálu nebo do regálové lišty. Do vyhrazeného místa 

napište koncovou cenu.

Produkty zařazené do akce a výše slev

Kód Název DPH
Původní cena 

bez DPH
Sleva %

Akční cena
bez DPH

Doporuč. MO 
cena s DPH

150057
Rozinky kalifornské BIO 500g 

COUNTRY LIFE
10 % 36,50 20 % 29,20 42

140006
Mandle 100 g BIO

COUNTRY LIFE
10 % 29,50 30 % 20,70 29

140007
Kokos strouhaný 200 g BIO 

COUNTRY LIFE
10 % 16,90 20 % 13,50 19

230069
Vánoční granola 350 g BIO 

COUNTRY LIFE 
10 % Speciál 44,30 63

320002
Carobella karobovo-lísková 

pomazánka 350 g BIO 
MOLENAARTJE

10 % 83,50 25 % 62,60 89

420017
Sirup datlový 500 g BIO

COUNTRY LIFE
10 % 52,50 20 % 42,00 59

530004
Dezert sójový vanilkový 525 g BIO

PROVAMEL
10 % 33,50 30 % 23,50 34

530014
Dezert sójový čokoládový 525 g 

BIO PROVAMEL
10 % 33,50 30 % 23,50 34

530019
Nápoj ovesný čokoládový 1 l BIO

OATLY
10 % 43,20 20 % 34,60 49

530020
Nápoj ovesný vanilkový 1 l BIO 

OATLY
10 % 44,20 20 % 35,40 51

530021
Nápoj ovesný natural 1 l BIO

OATLY
10 % 36,40 20 % 29,10 42

531002
Nápoj sójový natural 1 l BIO 

PROVAMEL
10 % 29,90 30 % 20,90 29

531004
Nápoj rýžový original 1 l BIO 

PROVAMEL
10 % 41,90 30 % 29,30 42

531006
Smetana sójová 250 ml BIO 

PROVAMEL
10 % 24,30 30 % 17,00 24

630090
Sušenky s rozinkami 240 g BIO

COUNTRY LIFE
10 % 39,50 20 % 31,60 45

952005 ECOVER tkaninová aviváž 1 l 20 % 53,00 25 % 39,80 63

952010
ECOVER na nádobí s heřmánkem 

a měsíčkem 1 l 
20 % 54,00 25 % 40,50 58

952027
ECOVER prací prášek na bílé 

prádlo 1,2 kg
20 % 161,00 25 % 120,80 189

941180
Mýdlo marseillské 300 g
olivový olej DURANCE

20 % 47,20 35 % 30,70 48

Na zboží v akci se nevztahují další slevy.

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o akci                                                         , kterou jsme pro Vás připravili 
na předvánoční čas a která jistě zaujme vaše zákazníky. Z našeho sortimentu jsme vybrali 
produkty v biokvalitě, které patří mezi nejprodávanější, zejména v tomto období. Díky
této akci si vaši zákazníci budou moci zakoupit produkty do vánočních dárkových balíčků, na 
přípravu vánočního cukroví, na předvánoční úklid i zdravé mlsání za velmi výhodné ceny.
Do nabídky je zařazena i Vánoční granola, která je vyvinuta speciálně pro tuto akci a výhodné
0,5 kg balení rozinek, které právě zařazujeme do sortimentu. 

Termín

Akce pro koncové zákazníky bude probíhat v předvánočním období od 26. listopadu
do 23. prosince 2010. Produkty v akci můžete objednávat od 15. listopadu 2010.

Charakteristika a podmínky

• Výhodné ceny jsou platné po dobu trvání akce pro všechny odběratele našeho velkoobchodu.
• Akce není podmíněna kartónovým odběrem. 
• Podmínkou úspěchu akce je promítnutí slevy do ceny pro koncového zákazníka.
• Na tyto cenově zvýhodněné produkty se již nevztahují žádné další slevy.

Marketingová podpora

K produktům dodáme marketingovou podporu ve formě POS kartičky s prostorem na 
uvedení ceny, která produkt zviditelní a upoutá zákazníky ve vaší prodejně.

Na požádání vám zašleme plakát A3 nebo banner o velikosti 33 × 120 cm k umístění
do výlohy nebo přímo do prodejny.

Požadavky směřujte na naše Zákaznické
centrum nebo obchodní zástupce.

Věříme, že Vaši zákazníci naleznou
svou šťastnou hvězdu ve Vaší
prodejně a po celý rok
se k Vám budou
rádi vracet.

Tým Country Life

Věříme, že Vaši zákazníci naleznou svou šťastnou hvězdu ve Vaší prodejně a po celý rok se k Vám 

budou rádi vracet.

 

Tým Country Life.

Produkty zařazené do akce a výše slev
Kód

Název
DPH Původní cena 

bez DPH Sleva % Akční cena
bez DPH

Doporuč. MO 
cena s DPH

150057 Rozinky kalifornské BIO 500g COUNTRY LIFE 10 % 36,50 20 % 29,20 42
140006 Mandle 100 g BIO

COUNTRY LIFE 10 % 29,50 30 % 20,70 29
140007 Kokos strouhaný 200 g BIO COUNTRY LIFE 10 % 16,90 20 % 13,50 19

230069 Vánoční granola 350 g BIO COUNTRY LIFE 10 %
Speciál 44,30 63320002

Carobella karobovo-lísková pomazánka 350 g BIO 
MOLENAARTJE 10 % 83,50 25 % 62,60 89420017 Sirup datlový 500 g BIO

COUNTRY LIFE 10 % 52,50 20 % 42,00 59
530004 Dezert sójový vanilkový 525 g BIOPROVAMEL 10 % 33,50 30 % 23,50 34

530014 Dezert sójový čokoládový 525 g BIO PROVAMEL 10 % 33,50 30 % 23,50 34
530019 Nápoj ovesný čokoládový 1 l BIOOATLY 10 % 43,20 20 % 34,60 49

530020 Nápoj ovesný vanilkový 1 l BIO OATLY 10 % 44,20 20 % 35,40 51
530021 Nápoj ovesný natural 1 l BIOOATLY 10 % 36,40 20 % 29,10 42

531002 Nápoj sójový natural 1 l BIO PROVAMEL 10 % 29,90 30 % 20,90 29
531004 Nápoj rýžový original 1 l BIO PROVAMEL 10 % 41,90 30 % 29,30 42

531006 Smetana sójová 250 ml BIO PROVAMEL 10 % 24,30 30 % 17,00 24
630090 Sušenky s rozinkami 240 g BIOCOUNTRY LIFE 10 % 39,50 20 % 31,60 45

952005 ECOVER tkaninová aviváž 1 l 20 % 53,00 25 % 39,80 63

952010 ECOVER na nádobí s heřmánkem a měsíčkem 1 l 20 % 54,00 25 % 40,50 58
952027 ECOVER prací prášek na bílé prádlo 1,2 kg 20 % 161,00 25 % 120,80 189

941180 Mýdlo marseillské 300 g
olivový olej DURANCE 20 % 47,20 35 % 30,70 48

Na zboží v akci se nevztahují další slevy.
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Jarní kampaň – banner, plakáty…

Hledejte je
pod rozkvetlou
jarní květinou,

překvapí Vás
nevšední cena.

… s produkty čistými
jako příroda

sama.

www.countrylife.cz

Od 1. do 22. dubna
můžete nakoupit vybrané

bio a eko produkty
za skvělé ceny!

… s produkty čistými jako příroda sama.

www.countrylife.cz

Hledejte je pod

rozkvetlou jarní květinou,

překvapí Vás nevšední cena.

Od 1. do 22. dubna můžete nakoupit
vybrané bio a eko produkty za skvělé ceny!

Kód Název Běžná cena Sleva Akční cena

150057 Rozinky kalifornské BIO 500 g COUNTRY LIFE 40,15 20 % 32,12

210022 Bulgur pšeničný BIO 500 g COUNTRY LIFE 29,15 20 % 23,32

260025 Těstoviny vřetena pšeničná mix BIO 400 g COUNTRY LIFE 17,93 20 % 14,30

440034 Polévka houbová krémová BIO 40 g NATUR COMPAGNIE 25,19 30 % 17,60

440041 Polévka jarní BIO 37 g NATUR COMPAGNIE 25,19 30 % 17,60

530004 Dezert sójový vanilkový BIO 525 g PROVAMEL 36,85 25 % 27,61

530022 Nápoj ovesný natural s kalciem BIO 1 l OATLY 41,25 30 % 28,93

531008 Nápoj sójový čokoládový BIO 250 ml PROVAMEL 15,62 25 % 11,77

630021 Tyčinka Cocos BIO 40 g MOLENAARTJE 16,39 20 % 13,09

711004 SOJADE  bi� dus natur BIO 400 g 36,74 25 % 27,50

711017 SOJADE  bi� dus borůvka BIO 125 g 20,79 25 % 15,62

758001 Tuk SOYA pro teplou a stud. kuchyni BIO 250 g PROVAMEL 37,95 25 % 28,49

952037 ECOVER čistič pro domácnost s rozprašovačem 500 ml 100,20 20 % 80,16

952050 ECOVER univerzální čisticí prostředek s citronem 1 l 78,12 20 % 62,52

952060 ECOVER čistič na okna a skleněné povrchy 500 ml 100,08 20 % 80,04

www.countrylife.cz

Do 22. dubna můžete nakoupit
vybrané bio a eko produkty za skvělé ceny!

Na zboží v akci se nevztahují další slevy.

Přehled produktů a výše slev

… inzerát do velkoobchodního ceníku, infodopis, stojánek na stůl, POS kartička – Country Life.

Na zboží v akci se nevztahují další slevy.

Produkty zařazené do akce a výše slev

Kód Název DPH Původní cena 
bez DPH Sleva Akční cena

bez DPH
Doporuč. MO 

cena s DPH

150057
Rozinky kalifornské 500 g BIO

COUNTRY LIFE
10 % 36,50 20 % 29,20 42,00

210022
Bulgur pšeničný BIO 500 g

COUNTRY LIFE
10 % 26,50 20 % 21,20 30,00

260025
Těstoviny vřetena pšeničná mix 400 g BIO 

COUNTRY LIFE
10 % 16,30 20 % 13,00 19,00

440034
Polévka houbová krémová 40 g BIO

NATUR COMPAGNIE
10 % 22,90 30 % 16,00 23,00

440041
Polévka jarní 37 g BIO
NATUR COMPAGNIE

10 % 22,90 30 % 16,00 23,00

530004
Dezert sójový vanilkový 525 g BIO

PROVAMEL
10 % 33,50 25 % 25,10 36,00

530022
Nápoj ovesný natural s kalciem 1 l BIO

OATLY
10 % 37,50 30 % 26,30 38,00

531008
Nápoj sójový čokoládový 250 ml BIO 

PROVAMEL
10 % 14,20 25 % 10,70 15,00

630021
Tyčinka Cocos 40 g BIO

MOLENAARTJE
10 % 14,90 20 % 11,90 17,00

711004 SOJADE  bi� dus natur 400 g BIO 10 % 34,40 25 % 25,00 36,00

711017 SOJADE  bi� dus borůvka 125 g BIO 10 % 18,90 25 % 14,20 20,00

758001
Tuk SOYA pro teplou a studenou kuchyni 

250 g BIO PROVAMEL
10 % 34,50 25 % 25,90 37,00

952037
ECOVER čistič pro domácnost 

s rozprašovačem 500 ml
20 % 83,50 20 % 66,80 104,00

952050
ECOVER univerzální čisticí prostředek 

s citronem 1 l
20 % 65,10 20 % 52,10 81,00

952060
ECOVER čistič na okna a skleněné povrchy 

500 ml
20 % 83,40 20 % 66,70 104,00

Vážení obchodní přátelé,
rádi bychom Vás informovali o jarní akci                                                    , díky které budete moci opět 
nabídnout svým zákazníkům zajímavé produkty za zvýhodněné ceny. Podobně jako při zimní akci, 
bude i nyní nabídku tvořit výběr oblíbených výrobků ze sortimentu velkoobchodu Country Life, 
tentokrát doplněný o jarní sortiment.

Termín 
• Pro koncové zákazníky na prodejnách bude akce probíhat v termínu 1.–22. dubna 2011. 
• Objednávky produktů na prodejny za akční ceny bude možné uskutečňovat od 21. března do 

22. dubna 2011.

Podmínky akce  
• Zvýhodněné ceny jsou platné po dobu trvání akce pro všechny odběratele našeho velkoobchodu.
• Doporučujeme zařadit do akce kompletní nabídku akčních produktů, není však podmínkou.
• Akce není podmíněna kartónovým odběrem.
• Podmínkou úspěchu akce je promítnutí slevy do ceny pro koncového zákazníka.
• Na tyto cenově zvýhodněné produkty se již nevztahují žádné další slevy.

Bonus
Můžete získat zpětný bonus v hodnotě 2 % z celkového objemu odebraného akčního zboží, stačí jen:
• Během akce odebrat kompletní sortiment akčních produktů.
• Do Vaší prodejny umístit banner nebo plakát k akci, akční produkty označit POS kartičkami 

s uvedením doporučených akčních cen.
• Umístění materiálů zdokumentovat a do 11. dubna nám fotografi e zaslat na adresu:

miskova@countrylife.cz.

Marketingová podpora
• K produktům dodáme marketingovou podporu ve formě POS kartičky s prostorem na uvedení 

ceny, která produkt zviditelní a upoutá zákazníky ve Vaší prodejně.
• Na požádání Vám zašleme banner nebo 

plakát k umístění do interiéru nebo 
výlohy Vaší prodejny.

• Poskytneme Vám banner k propagaci akce na 
Vašem webu.

• Vaše prodejna bude uvedena na stránkách 
k jarní akci, která bude uveřejněna na 
našem � remním webu.

Věříme, že Vás akce zaujme a přinese Vám 
spokojené a vracející se zákazníky.

Tým Country Life

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o jarní akci                                                             , díky které budete moci opět 
nabídnout svým zákazníkům zajímavé produkty za zvýhodněné ceny. Podobně jako při zimní akci, bude 
i nyní nabídku tvořit výběr oblíbených výrobků ze sortimentu velkoobchodu Country Life, tentokrát 
doplněný o jarní sortiment.

Termín 
• Pro koncové zákazníky na prodejnách bude akce probíhat v termínu 1.–22. dubna 2011. 
• Objednávky produktů na prodejny za akční ceny bude možné uskutečňovat od 21. března do 

22. dubna 2011.

Podmínky akce  
• Zvýhodněné ceny jsou platné po dobu trvání akce pro všechny odběratele našeho velkoobchodu.
• Doporučujeme zařadit do akce kompletní nabídku akčních produktů.
• Akce není podmíněna kartónovým odběrem.
• Podmínkou úspěchu akce je promítnutí slevy do ceny pro koncového zákazníka.
• Na tyto cenově zvýhodněné produkty se již nevztahují žádné další slevy.

Bonus
Navíc můžete získat zpětný bonus v hodnotě 2 % z celkového objemu odebraného akčního zboží, stačí jen:
• Během akce odebrat kompletní sortiment akčních produktů.
• Do Vaší prodejny umístit banner nebo plakát k akci, akční produkty označit POS kartičkami 

s uvedením doporučených akčních cen.
• Umístění materiálů zdokumentovat a do 11. dubna nám fotografi e zaslat na adresu:

miskova@countrylife.cz.

Marketingová podpora
• K produktům dodáme marketingovou podporu ve formě POS kartičky s prostorem na uvedení 

ceny, která produkt zviditelní a upoutá zákazníky ve Vaší prodejně.
• Na požádání Vám zašleme banner nebo 

plakát k umístění do interiéru nebo 
výlohy Vaší prodejny.

• Poskytneme Vám banner k propagaci akce na 
Vašem webu.

• Vaše prodejna bude uvedena na stránkách 
k jarní akci, která bude uveřejněna na 
našem fi remním webu.

Věříme, že Vás akce zaujme a přinese 
Vám spokojené a vracející se
zákazníky.

Tým Country Life

www.countrylife.cz

Ochutnávka
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Podzimní kampaň – banner, oboustranný leták, plakát…

Oslavte s námi 20 let Country Life a vyberte si z naší 
nabídky produkty s 20 % slevou!

Country Life
20 let

21,–

125 g

SOJADE bifi dus 
jahoda BIO

49,–

250 g

Tofu uzené BIO
COUNTRY LIFE

500 g

Rozinky
kalifornské BIO
COUNTRY LIFE

42,–

28,–

200 g

Kaše celozrnná
rýžová

s nopalem BIO
COUNTRY LIFE

31,–

200 g

Karbanátek
zeleninový BIO

COUNTRY LIFE

23,–

125 g

Jogurt ovčí
natural BIO
BERGERIE

31,–

250 g

Tofu natural BIO
COUNTRY LIFE

37,–

500 g

Čočka červená 
půlená BIO

COUNTRY LIFE

22,–

200 g

Karbanátek
slunečnicový BIO

COUNTRY LIFE

16,–

200 g

Polévková směs BIO
COUNTRY LIFE

51,–

200 g

Pasta sójová sendvičová 
mexiko BIO

GRANOVITA

57,–

500 g

Sirup rýžový BIO
COUNTRY LIFE

27 g

Čaj Dobrá nálada dvoukomorový BIO
SONNENTOR

44,–

85 g

Flapjack LinuSprout s čokoládou BIO
GRANOVITA

24,–

85 g

Flapjack LinuSprout s brusinkami BIO
GRANOVITA

24,–

46,–

1 l

Nápoj rýžový
original BIO
PROVAMEL

25,–

250 ml

Smetana
sójová BIO

PROVAMEL

67,–

1 l

Nápoj z lískových 
ořechů BIO

ECOMIL

67,–

330 ml

Šťáva brusinková BIO
EDEN

750 ml

ECOVER na nádobí
s aloe a citrónem

61,–

www.countrylife.cz

28,–

Přirozeně bezlepková 
celozrnná kaše v biokvalitě. 

Rychlá příprava ji činí
ideální snídaní či svačinou.

200 g

Kaše celozrnná rýžová s nopalem BIO
COUNTRY LIFE

Razítko prodejny:

57,– 51,–

44,–

24,–

24,– 61,–

Tištěno na recyklovaném papíře. 

Šťavnatá chuť této ovesno-brusinkové tyčinky je 
doplněná unikátními zdravotními účinky

LinuSprout.
85 g

Rýžový sirup je přírodním 
sladidlem, univerzálně 
použitelným jako med 

pro běžné slazení, vaření 
i pečení.

500 g

Šťavnatá chuť této ovesno-čokoládové tyčinky
 je doplněná unikátními zdravotními účinky 

LinuSprout.
85 g

Čaj Dobrá nálada je harmonizující, antidepresivní 
směs bylin, vhodná pro chvíle všední i sváteční.

27 g

Flapjack LinuSprout s brusinkami BIO
GRANOVITA

Lehce roztíratelná čistě rost-
linná pasta v praktickém balení 
vyrobená z prvotřídních surovin 

z produkce kontrolovaného 
ekologického zemědělství.

200 g

Pasta sójová sendvičová mexiko BIO
GRANOVITA

Sirup rýžový BIO
COUNTRY LIFE

Flapjack LinuSprout s čokoládou BIO
GRANOVITA

Čaj Dobrá nálada dvoukomorový BIO
SONNENTOR

Tekutý prostředek na mytí 
a odmašťování nádobí s aloe 
a citronem. Účinně umývá, je 

ekologický a také jemný k vaší 
pokožce.

750 ml

ECOVER na nádobí s aloe a citrónem

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám prostřednictvím akce
20 let Country Life nabídnout to nejlepší z naší fi rmy za velmi
příznivé ceny. Zároveň bychom Vám chtěli touto cestou říci své „Díky”! 

Firma Country Life tento rok slaví již 20. výročí na českém trhu a to
pouze díky Vám, našim zákazníkům, kteří ji již po 20 let svou přízní
podporujete v jejím poslání, a to přinášet do českých domácností 
zdravější a chutnější potraviny. 

Oslavte s námi 20 let Country Life a vyberte si z naší 
nabídky produkty s 20 % slevou!

Country Life
20 let

16,–

Vyvážená kombinace 
luštěnin a obylovin činí 

tuto směs ideálním 
základem pro přípravu 

různých druhů polévek.
200 g

Polévková směs BIO
COUNTRY LIFE

22,– 25,–

31,– 67,–49,–

31,–

37,– 46,–

67,–

Tiramisu
200 g tofu natural BIO
250 ml sójová smetana PROVAMEL
200 g pšeničné sušenky medové BIO
 MOLENAARTJEE
2 ČL kafe špaldové instantní
1 PL sirup rýžový BIO COUNTRY LIFE
troška špaldového kafe na posyp

Tofu nastrouháme najemno a smícháme se 
smetanou a rýžovým sirupem a vše spojíme 
pomocí ponorného mixéru v jemný krém. 
Instantní špaldové kafe zalijeme 1 dc vody 
a tímto silnějším kafíčkem pocákáme sušen-
ky, které jsme si naskládali na dno misky. Na 
sušenky dáme vrstvu krému z tofu a smetany 
a opět poklademe sušenky 
a další vrstvu krému. 
Poslední vrstvu krému 
na povrchu posypeme 
špaldovou kávou a dáme 
do chladničky vychladit 
a ztuhnout.

Kapustová polévka
1 cibule
250 g kapusty
100 g polévkové směsi BIO COUNTRY LIFE
1,5 l vody 
50 g uzeného tofu BIO COUNTRY LIFE
2 PL oleje
2 stroužky česneku
 zeleninový bujón BIO WÜRZL
 kmín, majoránka, sůl

Nakrájenou cibuli osmahneme na oleji, přidá-
me nakrájenou kapustu, ochutíme Würzlem 
a chvilku podusíme. Zalijeme vodou, při-
dáme polévkovou směs, špetku soli, kmínu 

a majoránky a vaříme 
do změknutí. 

Nakonec přidá-
me nastrouha-
né uzené tofu 

a utřený česnek.

&Chutně
zdravě

Český produkt. Směs 
obilovin a sušené 

zeleniny na přípravu 
chutných a zdravých 

karbanátků.
200 g

Sojová smetana je 
ideální alternativou 

smetany mléčné. Ne-
obsahuje cholesterol, 

laktózu ani lepek.
250 ml

Nápoj z lískových ořechů 
je lahodný, nemléčný 

rostlinný nápoj bez
přidaného cukru, slazený 

pouze agávovým sirupem.
1 l

Zauzené tofu má stejné 
vlastnosti jako tofu

natural, ale hodí se spíše 
pro přípravu slaných 

pokrmů.
250 g

Tofu je výborným zdrojem 
nízkokalorických bílkovin 
bez cholesterolu. Skvěle 
chutná jak na slano, tak 

i na sladko.
250 g

Směs přirozeně bezlep-
kových surovin, ze které 

jednoduše připravíte 
chutné a zdravé

karbanátky.
200 g

Čočka loupaná půlená je 
výživná, lehce stravitelná 

luštěnina s krátkou
dobou přípravy.

500 g

Rýžový nápoj Provamel 
má lehkou a osvěžující 

chuť. Neobsahuje chole-
sterol, laktózu ani lepek.

1 l

100 % brusinková šťáva 
v biokvalitě, vyrobena

z čerstvě sbíraných, na slunci 
dozrávajících brusinek.

330 ml

Karbanátek slunečnicový BIO
COUNTRY LIFE

Smetana sójová BIO
PROVAMEL

Tofu natural BIO
COUNTRY LIFE

Nápoj z lískových ořechů BIO
ECOMIL

Tofu uzené BIO
COUNTRY LIFE

Karbanátek zeleninový BIO
COUNTRY LIFE

42,–

Rozinky jsou skvělým 
zdrojem energie

 a železa. Jsou ideální 
na běžné mlsání, ale 
i na vaření a pečení.

500 g

Rozinky kalifornské BIO
COUNTRY LIFE

Čočka červená půlená BIO
COUNTRY LIFE

Nápoj rýžový original BIO
PROVAMEL

Šťáva brusinková BIO
EDEN

23,–

Hustý, krémový,
smetanově jemný 

jogurt z ovčího mléka.
125 g

Jogurt ovčí natural BIO
BERGERIE

21,–

Krémová sójová kysaná 
specialita s unikátním 

obsahem jogurtové 
kultury bifi dus a svěží 

ovocnou chutí.
125 g

SOJADE bifi dus jahoda BIO

Country Life
20 let

Oslavte s námi 20 let Country Life a vyberte si z naší 
nabídky produkty s 20% slevou!

21,–

125 g

SOJADE bifidus 
jahoda BIO

49,–

250 g

Tofu uzené BIO 
COUNTRY LIFE

500 g

Rozinky 
kalifornské BIO 
COUNTRY LIFE

42,–

28,–

200 g

Kaše celozrnná 
rýžová 

s nopalem BIO 
COUNTRY LIFE

31,–

200 g

Karbanátek 
zeleninový BIO 

COUNTRY LIFE

23,–

125 g

Jogurt ovčí 
natural BIO 
BERGERIE

31,–

250 g

Tofu natural BIO 
COUNTRY LIFE

37,–

500 g

Čočka červená 
půlená BIO 

COUNTRY LIFE

22,–

200 g

Karbanátek 
slunečnicový BIO 

COUNTRY LIFE

16,–

200 g

Polévková směs BIO 
COUNTRY LIFE

51,–

200 g

Pasta sójová sendvičová 
mexiko BIO 

GRANOVITA

57,–

500 g

Sirup rýžový BIO 
COUNTRY LIFE

27 g

Čaj Dobrá nálada dvoukomorový BIO 
SONNENTOR

44,–

85 g

Flapjack LinuSprout s čokoládou BIO 
GRANOVITA

24,–

85 g

Flapjack LinuSprout s brusinkami BIO 
GRANOVITA

24,–

46,–

1 l

Nápoj rýžový 
original BIO 
PROVAMEL

25,–

250 ml

Smetana 
sójová BIO 

PROVAMEL

67,–

1 l

Nápoj z lískových 
ořechů BIO 

ECOMIL

67,–

330 ml

Šťáva brusinková BIO 
EDEN

750 ml

ECOVER na nádobí 
s aloe a citrónem

61,–

… infodopis, POS kartička, inzerát do velkoobchodního ceníku – Country Life.

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o podzimní akci, ve které budete moci opět 

nabídnout svým zákazníkům zajímavé bioprodukty za zvýhodněné ceny. 

Tentokrát se akce ponese v duchu 20. výročí � rmy Country Life na trhu. 

Vám a vašim zákazníkům proto symbolicky nabízíme 20 našich nejprodávanějších 

produktů a novinek s 20 % slevou.

Termín

• Pro koncové zákazníky na prodejnách bude akce probíhat v termínu od 1. do 30. září 2011.

• Objednávky produktů na prodejny za akční ceny bude možné uskutečňovat od 23. srpna do 

23. září 2011.

Podmínky akce

• Zvýhodněné ceny jsou platné po dobu trvání akce pro všechny odběratele našeho velkoobchodu.

• Doporučujeme zařadit do akce kompletní nabídku akčních produktů, není však podmínkou.

• Akce není podmíněna kartónovým odběrem.

• Podmínkou úspěchu akce je promítnutí slevy do ceny pro koncového zákazníka.

• Na tyto cenově zvýhodněné produkty se již nevztahují žádné další slevy.

Marketingová podpora

• Pokud se do akce přihlásíte s dostatečným časovým předstihem (do 12. srpna 2011), dáme 

Vám k dispozici akční letáky, které pomohou celou akci zviditelnit ve Vašem okolí. 

• K produktům dodáme marketingovou podporu ve formě POS kartičky s prostorem na uvedení 

ceny, která produkt zviditelní a upoutá zákazníky ve Vaší prodejně.

• Na požádání Vám zašleme banner a plakát k umístění do interiéru nebo výlohy Vaší prodejny.

• Poskytneme Vám banner k propagaci akce na Vašem webu.

• Vaše prodejna bude uvedena na stránkách k podzimní akci, která bude uveřejněna na našem

fi remním webu. 

Bonus

Navíc můžete získat zpětný bonus v hodnotě 2 % z celkové 

hodnoty objednaného akčního zboží, stačí jen:

• Během akce odebrat celý sortiment akčních produktů.

• Do Vaší prodejny umístit plakát nebo banner, akční produkty 

označit POS kartičkami s akčními cenami.

• Umístění materiálů zdokumentovat a do 16. 9. 2011 fotografi e 

poslat na adresu: poborska@countrylife.cz.

Nenačovice, červenec 2011

• Umístění materiálů zdokumentovat a do 16. 9. 2011 fotografi e 

Původní cena

Akční cenaAkční cena

Věříme, že Vás akce zaujme a přinese Vám spokojené

a vracející se zákazníky. Těšíme se na spolupráci.

Tým Country Life

Produkty zařazené do akce a výše slev

Kód Název
DPH

Původní
VO cena 
bez DPH

Sleva
Akční

 VO cena 
bez DPH

Doporučená 
MO cena 
s DPH

120014 Čočka červená půlená BIO 500 gCOUNTRY LIFE 10 % 32,60 20 % 26,10 37,00
150057 Rozinky kalifornské BIO 500 g COUNTRY LIFE 10 % 36,50 20 % 29,20 42,00

230068 Kaše celozrnná rýžová s nopalem BIO 200 g COUNTRY LIFE 10 % 24,90 20 % 19,90 28,00
240009 Karbanátek zeleninový BIO 200 gCOUNTRY LIFE 10 % 26,90 20 % 21,50 31,00

240010 Karbanátek slunečnicový BIO 200 g COUNTRY LIFE 10 % 19,50 20 % 15,60 22,00
240011 Polévková směs BIO 200 gCOUNTRY LIFE 10 % 13,90 20 % 11,10 16,00

310001 Pasta sójová sendvičová mexiko BIO 200 g GRANOVITA
10 % 44,60 20 % 35,70 51,00

420010 Sirup rýžový BIO 500 gCOUNTRY LIFE 10 % 49,80 20 % 39,80 57,00
510050 Čaj Dobrá nálada dvoukomorový BIO 27 g SONNENTOR

10 % 38,40 20 % 30,70 44,00
531004 Nápoj rýžový original BIO 1 lPROVAMEL

10 % 40,50 20 % 32,40 46,00
531006 Smetana sójová BIO 250 mlPROVAMEL

10 % 22,10 20 % 17,70 25,00
531014 Nápoj z lískových ořechů BIO 1 lECOMIL

10 % 58,30 20 % 46,60 67,00
560011 Šťáva brusinková BIO 330 mlEDEN

10 % 59,00 20 % 47,20 67,00
630076 Flapjack LinuSprout s brusinkami BIO 85 g GRANOVITA

10 % 20,90 20 % 16,70 24,00
630082 Flapjack LinuSprout s čokoládou BIO 85 g GRANOVITA

10 % 20,90 20 % 16,70 24,00
711001 TOFU  natural BIO 250 gCOUNTRY LIFE 10 % 26,90 20 % 21,50 31,00

711003 TOFU  uzené BIO 250 gCOUNTRY LIFE 10 % 43,80 20 % 35,00 49,00
711013 SOJADE bifi dus jahoda BIO 125 g 10 % 18,70 20 % 15,00 21,00

722001 JOGURT ovčí natural BIO 125 gBERGERIE
10 % 19,90 20 % 15,90 23,00

952081 ECOVER na nádobí s aloe a citrónem 750 ml 20 % Akční 
produkt

250 ml 
zdarma 39,00 61,00

Na zboží v akci se nevztahují další slevy.

Původní cena

Akční cenaAkční cena

    Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o podzimní akci, ve které budete moci opět nabídnout 
svým zákazníkům zajímavé bioprodukty za zvýhodněné ceny. Tentokrát se 
akce ponese v duchu 20. výročí � rmy Country Life na trhu. Vám a vašim 
zákazníkům proto symbolicky nabízíme 20 našich nejprodávanějších produktů 
a novinek s 20 % slevou.

Termín

• Pro koncové zákazníky na prodejnách bude akce probíhat v termínu od 1. do 30. září 2011.
• Objednávky produktů na prodejny za akční ceny bude možné uskutečňovat od 23. srpna do 

23. září 2011.

Podmínky akce

• Zvýhodněné ceny jsou platné po dobu trvání akce pro všechny odběratele našeho velkoobchodu.
• Doporučujeme zařadit do akce kompletní nabídku akčních produktů, není však podmínkou.
• Akce není podmíněna kartónovým odběrem.
• Podmínkou úspěchu akce je promítnutí slevy do ceny pro koncového zákazníka.
• Na tyto cenově zvýhodněné produkty se již nevztahují žádné další slevy.

Marketingová podpora

• Pokud se do akce přihlásíte s dostatečným časovým předstihem (do 12. srpna 2011) 
dáme Vám k dispozici akční letáky, které pomohou celou akci zviditelnit ve Vašem okolí. 

• K produktům dodáme marketingovou podporu ve formě POS kartičky s prostorem na uvedení 
ceny, která produkt zviditelní a upoutá zákazníky ve Vaší prodejně.

• Na požádání Vám zašleme banner a plakát k umístění do interiéru nebo výlohy Vaší prodejny.
• Poskytneme Vám banner k propagaci akce na Vašem webu.
• Vaše prodejna bude uvedena na stránkách k jarní akci,

která bude uveřejněna na našem fi remním webu. 

Bonus

Navíc můžete získat zpětný bonus v hodnotě 2 % z celkové 
hodnoty objednaného akčního zboží, stačí jen:
• Během akce odebrat celý sortiment akčních produktů.
• Do Vaší prodejny umístit plakát nebo banner, akční produkty 

označit POS kartičkami s akčními cenami.
• Umístění materiálů zdokumentovat a do 16. 9. 2011 

fotografi e poslat na adresu: poborska@countrylife.cz.

Nenačovice, červenec 2011

Původní cena

Akční cena
Akční cena

Produkty zařazené do akce a výše slev

Kód Název DPH
Původní
VO cena 
bez DPH

Sleva
Akční

 VO cena 
bez DPH

Doporučená 
MO cena 

s DPH

120014 Čočka červená půlená BIO 500 g
COUNTRY LIFE 10 % 32,60 20 % 26,10 37,00

150057 Rozinky kalifornské BIO 500 g 
COUNTRY LIFE 10 % 36,50 20 % 29,20 42,00

230068 Kaše celozrnná rýžová s nopalem BIO 200 g 
COUNTRY LIFE 10 % 24,90 20 % 19,90 28,00

240009 Karbanátek zeleninový BIO 200 g
COUNTRY LIFE 10 % 26,90 20 % 21,50 31,00

240010 Karbanátek slunečnicový BIO 200 g 
COUNTRY LIFE 10 % 19,50 20 % 15,60 22,00

240011 Polévková směs BIO 200 g
COUNTRY LIFE 10 % 13,90 20 % 11,10 16,00

310001 Pasta sójová sendvičová mexiko BIO 200 g 
GRANOVITA 10 % 44,60 20 % 35,70 51,00

420010 Sirup rýžový BIO 500 g
COUNTRY LIFE 10 % 49,80 20 % 39,80 57,00

510050 Čaj Dobrá nálada dvoukomorový BIO 27 g 
SONNENTOR 10 % 38,40 20 % 30,70 44,00

531004 Nápoj rýžový original BIO 1 l
PROVAMEL 10 % 40,50 20 % 32,40 46,00

531006 Smetana sójová BIO 250 ml
PROVAMEL 10 % 22,10 20 % 17,70 25,00

531014 Nápoj z lískových ořechů BIO 1 l
ECOMIL 10 % 58,30 20 % 46,60 67,00

560011 Šťáva brusinková BIO 330 ml
EDEN 10 % 59,00 20 % 47,20 67,00

630076 Flapjack LinuSprout s brusinkami BIO 85 g 
GRANOVITA 10 % 20,90 20 % 16,70 24,00

630082 Flapjack LinuSprout s čokoládou BIO 85 g 
GRANOVITA 10 % 20,90 20 % 16,70 24,00

711001 TOFU  natural BIO 250 g
COUNTRY LIFE 10 % 26,90 20 % 21,50 31,00

711003 TOFU  uzené BIO 250 g
COUNTRY LIFE 10 % 43,80 20 % 35,00 49,00

711013 SOJADE bifi dus jahoda BIO 125 g 10 % 18,70 20 % 15,00 21,00

722001 JOGURT ovčí natural BIO 125 g
BERGERIE 10 % 19,90 20 % 15,90 23,00

952081 ECOVER na nádobí s aloe a citrónem 750 ml 20 % Akční 
produkt

250 ml 
zdarma 39,00 61,00

Na zboží v akci se nevztahují další slevy.

Věříme, že Vás akce zaujme a přinese Vám spokojené a vracející se zákazníky. Těšíme se na spolupráci.

 Tým Country Life



130 |  131

Firma Provamel propagaci bere opravdu vážně – Country Life.

PROVAMEL. MysLME nA budOucnOst

Bio sjov npoje 
Provamel, chutn 
a zdrav zrove!

Teplé i studené chutnají skvěle, jak v čaji, tak v kávě, v dezertech i müsli. 

Vhodné pro lidi s intolerancí laktózy, lidi se zvýšenou hladinou cholesterolu, 
celiaky, astmatiky (sójové nápoje nezahleňují) a všechny, kteří se chtějí stravo-
vat zdravě.

Zakoupíte v obchodech Country Life a prodejnách se zdravou výživou. 
Country Life s. r. o., Nenačovice 87, 266 01 Beroun. 
Více informací na www.countrylife.cz/provamel.

PROVAMEL. MysLME nA budOucnOst

Biopotraviny 
budoucnosti

Vynikající chuť, 
prvotřídní kvalita!

Výhradní dovozce 
a distributor pro ČR:

Country Life s. r. o. 
Nenačovice 87 
266 01 Beroun

Více informací na 
www.countrylife.cz/
provamel




• Provamel – nejlepší sójové nápoje
 v BIO kvalitě
• chutná alternativa mléka bez
 obsahu laktózy a cholesterolu
• teplé i studené chutnají skvěle
• 100% rostlinné 

Více informací na
www.countrylife.cz/provamel







• Provamel – nejlepší sójové nápoje v BIO kvalitě
• chutná alternativa mléka bez obsahu laktózy
 a cholesterolu
• teplé i studené chutnají skvěle
• 100% rostlinné 

Více informací na www.countrylife.cz/provamel

Inzerce Provamel – Country Life.

Vyfoťte ochutnávku nápojů Provamel a fotku pošlete do 31. července na 
adresu: torova@countrylife.cz. Dostanete se tak do slosování o 10 dárků 
od Provamelu, který zahrnuje kromě výrobků Provamel také USB flash disk!

Jakékoli dotazy ohledně této akce zasílejte na adresu torova@countrylife.cz 

PROVAMEL. MysLME nA budOucnOst

Pro?
•	 každý	rád	zkouší	nové	věci 

zákazníci ochutnají jim neznámé 
výrobky

•	 každý	rád	dostává	něco	navíc 
zákazníci se k Vám budou rádi 
vracet

•	 každý	rád	investuje	do	svého	
zdraví 
zvýší se Vám prodej

Objednejte alespoň 1 karton 
(15 ks/250 ml) vanilkového a čoko-
ládového sójového nápoje Prova-
mel a sójového nápoje Provamel 
s kalciem a získejte	zdarma	1	l	od	
každého	druhu	těchto	nápojů	na	
ochutnávku	pro	zákazníky	spolu	
s kompletním	ochutnávkovým	
setem. 

Ochutnávkový set obsahuje vše, 
co potřebujete pro uspořádání 
ochutnávky pro zákazníky ve Vašem 
obchodě, a to:
•	 kalíšky	na	nápoje
•	 ochutnávkový	podnos
•	 ubrousky
•	 letáky	o produktech	a filozofii	

Provamelu

Akce trvá od 1. dubna do 31. května 
nebo do vyčerpání zásob.

Oivte svou prodejnu 
ochutnvkou 
Provamelu!

PROVAMEL. MysLME nA budOucnOst

•	 Nápoje	Provamel	
	 jsou	chutnou	alternativou	
	 mléka,	bez	obsahu	
	 laktózy	a cholesterolu.

•	 K přímé	spotřebě	či	
	 k vaření	–	teplé	i studené	
	 chutnají	skvěle.

•	 100%	rostlinné.

Rostlinn bio npoje Provamel, 
chutn a zdrav zrove!

Užijte	si	s námi																																							.	Výrobky	Provamel nyní zakoupíte 
za skutečně sváteční ceny	v obchodech	Country	Life,	obchodech	se	
zdravou	výživou	a biopotravinami	po	celé	ČR,	nebo	v on-line	obchodu	
firmy	Country	Life,	www.countrylife.cz/bio-e-shop
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Plakáty na doprovodné akce projektu Bioškoly – Country Life. 

zavádění biopotravin do škol

ZŠ a MŠ J. A. Komenského a  společnost Country Life

Vás srdečně zvou na…

pořádaný v pondělí 24. října 2011
 od 12,30 do 16,30 hodin na náměstí před

ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Komenského nám. 209
 v Novém Strašecí.

Můžete se těšit na:

• České farmáře a výrobce biopotravin, ochutnávky a možnost 

zakoupení jejich produktů. 

• Mistra kuchaře, který předvede vaření dobrot z biopotravin.

• Zdravotní poradenství pro dospělé.

• Veselé hry pro děti.

Přijďte, rádi vás uvidíme!

Akce je součástí projektu Bioškoly, který fi nancuje Ministerstvo zemědělství.

v Novém Strašecí

1. Dětský
Biojarmark

www.bioskoly.cz

16. LISTOPADU 2011, PRAHA

Biopotraviny
ve školním stravování

KONFERENCE

• zkušenosti z projektu Bioškoly

• podpora biopotravin ve školním stravování

• poznatky ze zahraničí

• jak na bio ve školní jídelně

– aktuální zkušenosti a výhled do budoucna.

Pozvánky na doprovodné akce projektu Bioškoly – Country Life. 

skoly POZVÁNKA

s Hankou Zemanovou
O biopotravinách

do MŠ Semínko, Kubatova 1/32, Praha 10-Hostivař

Srdečně vás zveme na povídání…

dne 26. října 2011 od 17 do 19 hodin

Přednáška kuchařky a autorky knih o biopotravinách Hanky Zemanové na téma 
biopotravin v našem jídelníčku, jak vybírat biopotraviny, které potraviny 
omezovat a které naopak jíst více, jak vybírat potraviny pro děti, apod.
Dále se dotkneme také oblasti použití a přípravy netradičních surovin jak doma tak 
případně i ve škole. 

Program:

16:45  Představení přednášející a uvedení do tématu
17:00–18:00  Přednáška na téma biopotraviny v našem jídelníčku
18:00–18:30 Diskuse malé občerstvení a ochutnávka sušenek Biopekárny Zemanka

Na akci bude možnost zvýhodněného zakoupení knih Hanky Zemanové.

Vstup na akci je zdarma. Je však nutné se přihlásit nejpozději do 1. 10. 2011 na uvedených kontaktech 
(Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, e-mail: info@biospotrebitel.cz, tel.: 272 660 501). Počet míst je omezen.www.bioskoly.cz

P o z v á n k a  n a  k o n f e r e n c i

– aktuální zkušenosti a výhled do budoucna.

Program:

1) Přednášková část 9.00–12.00 hod.

  a. Biopotraviny ve školním stravování – zkušenosti projektu Bioškoly. 

  b. Vzdělávání ve stravování – důležitá součást zavádění biopotravin

   do škol. 

  c. Biopotraviny ve školním stravování v Německu – zkušenosti ze

   zavádění se zvláštním důrazem na lokální potraviny. 

Přestávka na bioobčerstvení.

  d. Biopotraviny ve školním stravování v Rakousku – se zvláštním

  důrazem na právní a institucionální rámce.

  e. Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje – širší

  institucionálně environmentální souvislosti.

Oběd formou rautu v biokvalitě 12.00–13.00 hod.

2) Praktické workshopy (každý proběhne dvakrát) 13.00–16.00 hod. 

  f. Jak zařadit biopotraviny do školního jídelníčku a vejít se do

  fi nančního normativu.

  g. Jak vařit z biopotravin a méně známých potravin – ukázky vaření.

Přestávka na bioobčerstvení.

  h. Dodavatelské řetězce – jak fungují dodávky biopotravin v ČR.

  i. Vzdělávací programy v ekologickém zemědělství pro školy. 

3) Panelová diskuse 16.00–17.00 hod.

  j. Potřebujeme biopotraviny ve školním stravování?

Vstup na konferenci je zdarma. www.biokonference.cz

Termín:

16. listopadu 2011

Čas:

9.00–17.00 hodin

Místo:

Konferenční centrum City, Na Strži 63,
Praha 4 - Pankrác

Zaměření konference:

Konference přinese účastníkům jednak poznatky z tříletého 

projektu Bioškoly a zkušenosti z České republiky, ale také 

informace o zahraničních zkušenostech a projektech 

v zavádění biopotravin do školního/hromadného stravování, které 

jsou již etablovány a dlouhodobě fungují. Součástí konference bude 

diskuse o možnosti podpory biopotravin ve školách, stejně 

tak jako praktické workshopy pro pracovníky školních jí-

delen a škol, které se budou týkat nejdůležitějších témat zavádění 

biopotravin do školního stravování.

KONFERENCE

Biopotraviny
ve školním stravování

stravování

KONFERENCE

• zkušenosti z projektu Bioškoly
• podpora biopotravin ve školním stravování
• poznatky ze zahraničí
• jak na bio ve školní jídelně

Konference proběhne 
v rámci projektu
Bioškoly, který fi nančně
podporuje Ministerstvo
zemědělství České 
republiky.

Realizátorem projektu
je společnost
Country Life.

Partneři konference:

Konference je realizo-
vána ve spolupráci
se sdružením
Pro-bio liga.

16. LISTOPADU 2011, PRAHA

Pro koho je konference určena:

Konference je určena pro pracovníky školních jídelen, pedagogické 

pracovníky, zaměstnance krajských úřadů a ministerstev zabý-

vajících se školním stravováním, producenty biopotravin a další 

zájemce o problematiku školního stravování a biopotravin. 

Registrace:

Máte-li zájem o účast na konferenci, přihlaste se prosím prostřed-

nictvím formuláře na www.biokonference.cz.

Uzávěrka přihlášek je 10. 11. 2011.

Kontakt: 

Ing. Lenka Bauerová, PRO-BIO LIGA, tel.: 272 660 501,

e-mail: konference@bioskoly.cz, www.biokonference.cz. 

PROJEKT BIOŠKOLY

Cílem projektu „Bioškoly – zavádění biopotravin do škol 

a předškolních zařízení“ je:

• Vytvořit praktické podmínky pro zavádění a používání 

biopotravin ve školních stravovacích zařízeních. Produk-

ty tuzemských ekozemědělců, výrobců a zpracovatelů jsou 

dodávány do škol prostřednictvím koordinované distribuční 

sítě.

• Pomoci školním jídelnám s praktickým zaváděním biopotra-

vin do jejich jídelníčků prostřednictvím vzdělávacích akcí, 

kurzů vaření a informačních materiálů.

• Přiblížit školy a rodiče dětí na jedné straně a ekozemědělce 

a výrobce biopotravin na straně druhé – to vše prostřed-

nictvím školních biojarmarků, exkurzí na ekofarmy 

a dnů otevřených vrat.
www.bioskoly.cz

Biopotraviny
ve školním
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Polep karuselových dvěří – stavební společnost Swietelsky. Inzeráty – kadeřnické studio Jana.

Global
GLOBAL KERATIN je keratinová léčba, proces, který nejen léčí 
a posiluje unavené a narušené vlasy, ale zároveň uhladí vlnité, či 
roztřepené vlasy, a to až na několik měsíců. Přírodní látka JUVEXIN 
má ochranné vlastnosti zkvalitňující vlas zevnitř i zvenčí. GLOBAL 
KERATIN zanechává vlasy lesklé a jemné. Keratinové ošetření je 
vratné. Asi za 5 měsíců se zažehlený keratin vymyje a vlasy jsou 
v původním stavu jako před aplikací keratinu.

Před… Po… 

keratin

Vlasové studio                       zavádí novou službu… Před… Po…

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Global
GLOBAL KERATIN je keratinová léčba, proces, který nejen léčí 
a posiluje unavené a narušené vlasy, ale zároveň uhladí vlnité, či 
roztřepené vlasy, a to až na několik měsíců. Přírodní látka JUVEXIN 
má ochranné vlastnosti zkvalitňující vlas zevnitř i zvenčí. GLOBAL 
KERATIN zanechává vlasy lesklé a jemné. Keratinové ošetření je 
vratné. Asi za 5 měsíců se zažehlený keratin vymyje a vlasy jsou 
v původním stavu jako před aplikací keratinu.

Před… Po… 

keratin

Vlasové studio                       zavádí novou službu… Před… Po…

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Prodlužování
&zhuštování vlasu

Vlasy, o kterých sníte…

… už za 2 hodiny.

Metoda Micro Ring   
• Extra šetrná.
• Prováděna za studena.
• Posunutí po 4–6 měsících.
• Velmi jednoduchá

a rychlá aplikace.
• Prodloužení pomocí

malých kroužků.
• Vlasy s velmi vysokou

kvalitou, dají se fénovat, 
žehlit i kulmovat.

• Snadná údržba a česání.

Vlasové studio                       zavádí novou službu…

ras metodou „řasa na řasu“

Prodlužování

Staňte se majitelkou krásných, 
dlouhých a hustých řas.

Metoda Emporiolashes 
• Prodlužování, zhuštění

a natočení řas v jednom kroku.
• Neviditelné spoje.
• Doplňování 3–5 týdnů.
• Různé délky a síly řas.
• Nenáročná údržba.
• Bez poškození přírodních řas.

• První aplikace 1 800 Kč 
• Doplnění  300–500 Kč

Lehké, přirozené, výrazné… záleží jen na Vás.

Vlasové studio                       zavádí novou službu…

Vlasové studio Jana, tel.: 465 611 209, 731 103 882, www.studiojana.cz

Prodlužování
&zhuštování vlasu

Vlasy, o kterých sníte…

… už za 2 hodiny.

Metoda Micro Ring   
• Extra šetrná.
• Prováděna za studena.
• Posunutí po 4–6 měsících.
• Velmi jednoduchá

a rychlá aplikace.
• Prodloužení pomocí

malých kroužků.
• Vlasy s velmi vysokou

kvalitou, dají se fénovat, 
žehlit i kulmovat.

• Snadná údržba a česání.

Vlasové studio                       zavádí novou službu…

ras metodou „řasa na řasu“

Prodlužování

Staňte se majitelkou krásných, 
dlouhých a hustých řas.

Metoda Emporiolashes 
• Prodlužování, zhuštění

a natočení řas v jednom kroku.
• Neviditelné spoje.
• Doplňování 3–5 týdnů.
• Různé délky a síly řas.
• Nenáročná údržba.
• Bez poškození přírodních řas.

• První aplikace 1 800 Kč
• Doplnění  300–500 Kč

Lehké, přirozené, výrazné… záleží jen na Vás.

Vlasové studio                       zavádí novou službu…
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Inzeráty, roll-up a pozvánky na veletrh – Sklenář.

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152
564 01 Dlouhoňovice, CZ

tel.: +420 465 677 640
fax: +420 465 612 754

e-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz

Maziva a modifikátory tření

Maziva LCF a modifikátory tření HPF řeší problém 
opotřebení kol a tření mezi kolem a kolejnicí, čímž prodlužují 
životnost kol, snižují hladinu hluku, snižují spotřebu energie 
či paliva, atd. 

Tekutý modifikátor tření KELTRACK® umožňuje regulaci 
tření mezi kolem a kolejnicí, tím snižuje hlučnost, zároveň ale 
neovlivňuje trakci, brzdění ani signalizaci.

Měření příčných profilů

Účinné měřící systémy pro zjišťování profilů kol, kolejnic 
i jejich vzájemného působení. Software zařízení umožňuje 
rychle vyhodnocovat naměřené soubory dat, provádět 
výpočty, srovnání a export dat do jiných běžně používaných 
programů.

Pískovací zařízení

Patentovaná tryska Sandmaus V4® má tyto konkurenční  
výhody:

• Efektivnost, životnost a spolehlivost.
• Robustní design s nízkým počtem dílů.
• Nastavitelné dávkování písku.
• Rychlá a snadná instalace.
• Nízká hmotnost.

    Greenwood   
  Kelsan (UK)  Engineering (DK)  MBM (A) 

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152
564 01 Dlouhoňovice, CZ

tel.: +420 465 677 640
fax: +420 465 612 754

e-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz

Firma Sklenář, s. r. o. nabízí řešení pro Váš technologický proces 
týkající se odběrů vzorků sypkých, kapalných a plynných látek.

Jednou z cest ke zlepšení jakosti produktu, zvýšení efektivnosti procesu 
nebo splnění požadovaných norem, je kontrola procesu. Moderní systémy 
vyžadují přesné rozbory vstupních surovin, zpracovávaných i finálních pro-
duktů a odpadů. Automatické i ruční vzorkovače umožňují dosáhnout 
co nejreprezentativnějších vzorků v pravidelných intervalech co nejjednoduš-
ším způsobem a vyloučením selhání lidského faktoru.

Na současném trhu jsou k dispozici vzorkovače pro tři způsoby odběru 
vzorku, což znamená způsob, jakým vzorkovač shromáždí vzorek.

 • Bodový vzorkovač – vstoupí do toku materiálu a odebírá vzorek 
 pouze z místa, kde se zastaví.

 • Pásový vzorkovač – vstoupí do toku materiálu a odebere vzorek 
 z úzké části proudu napříč tokem a zpět.

 • Průřezový vzorkovač – odebere vzorek z celého průřezu toku 
 materiálu a podává nejreprezentativnější vzorek.

Odebírání vzorků je možné z potrubí, pásových dopravníků, ze zásobníků, 
směšovačů, přesypů, reaktorů nebo v sanitárních aplikacích.

Využití vzorkovačů je možné v průmyslu potravinářském, zemědělském, 
chemickém, agrokultury, životního prostředí, energetickém, těžebním…

Model RX průřezový vzorkovač 
na sypké hmoty

Model SAH bodový vzorkovač 
série ISOLOK

Při pohybu pístu vpřed dojde k odebrání 
vzorku materiálu a při jeho zpětném chodu 
se materiál vysype do odběrné nádobky.

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152
564 01 Dlouhoňovice, CZ

tel.: +420 465 677 640
fax: +420 465 612 754

e-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz

Vážení obchodní přátelé, 

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat k návštěvě našeho stánku číslo A1-16 na 13. ročníku
Mezinárodního veletrhu drážní techniky Czech Raildays ve dnech 19.–21. 6. 2012 v Ostravě.

Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připraveni Vám poradit při řešení problémů
týkajících se opotřebení kol a kolejnic.

 Tuhá/tekutá maziva a modifi kátory Měření a vyhodnocování příč. profi lů Pískovací zařízení
 Kelsan (UK) Greenwood Engineering (DK) MBM (A)

www.sklenar.cz

Стержень из твердого сплава MoS2
превзойдет ваши ожидания…

Solid stick with MoS
2
 can do more, then you are thinking…

Мы это знаем! We know all about it!

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku číslo 72 v pavilonu G1 na 
53. Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se koná ve dnech 3.–7. října 2011 
na výstavišti v Brně.

Na stánku budou prezentovány zařízení pro dopravu sypkých a granulovaných materiálů:
 – pomaluběžný lanový dopravník,
 – jednotka pro vakuovou dopravu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152
564 01 Dlouhoňovice, CZ

tel.: +420 465 677 640
fax: +420 465 612 754

e-mail: sklenar@sklenar.cz
www.sklenar.cz

Banner, roll-upy na výstavu, inzerát – OK FINAL.

OK FINAL, s. r. o.
Nádražní 608, 564 01 Žamberk, CZ
tel.: +420 603 534 364, fax: +420 465 618 070, e-mail: okfinal@okfinal.cz

www.okfinal.cz

OK FINAL, s. r. o.
Nádražní 608, 564 01 Žamberk, CZ
tel.: +420 603 534 364, fax: +420 465 618 070, e-mail: okfinal@okfinal.cz

www.okfinal.cz

www.okfinal.cz

OK FINAL, s. r. o. 
Nádražní 608, 564 01 Žamberk
tel.: +420 603 534 364, fax: +420 465 618 070, e-mail: jiri.divisek@ok� nal.cz

www.ok� nal.cz

již od 93 000,–
zastřešení o rozměru 4,7 × 6,3 × 2,3 m

bez DPH
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Roll-upy na přednášky, výstavy a prezentační akce firmy – VF.

www.vf.eu

www.vf.eu

www.vf.eu

Postery – VF.

Flexibilní řešení
Výsledky testovacího měření dávek beta

OSL dozimetry InLight

VF, a.s.
náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora, Czech Republic
tel.: +420 516 428 611, fax: +420 516 428 610, e-mail: info@vf.cz 

www.vf.cz

Autoři: Petr Nováček Ing., Jana Havelková Mgr., Pavel Prášek Ing. 

Ozářeno Hp(10) 0
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Dozimetr ID změřeno Hp(0.07) [mSv]
Dozimetr 1 4,59 5,44 10,1 14,4 18,9 20,1
Dozimetr 2 4,78 5,60 9,84 14,1 17,7 21,0
Dozimetr 3 4,92 5,75 9,90 15,5 18,0 21,4
Dozimetr 4 4,51 5,21 8,79 13,3 17,7 19,2
Dozimetr 5 4,79 5,53 10,1 12,4 17,0 20,3

Změřené hodnoty Hp(0.07) pro 5 mSv beta Kr-85
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Dozimetr ID změřeno Hp(10) [mSv]
Dozimetr 1 < 0,05 1,00 5,66 10,6 15,9 19,2
Dozimetr 2 < 0,05 0,94 5,24 9,92 14,8 18,0
Dozimetr 3 < 0,05 0,95 5,60 10,4 15,5 18,8
Dozimetr 4 < 0,05 0,93 5,29 9,83 14,9 17,9
Dozimetr 5 < 0,05 0,91 5,24 9,69 14,8 17,7

Změřené hodnoty Hp(10) pro 5 mSv beta Kr-85
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Dozimetr ID změřeno Hp(0.07) [mSv]
Dozimetr 6 5,69 6,09 11,0 16,4 21,8 25,5
Dozimetr 7 5,37 5,85 10,2 15,7 20,5 23,5
Dozimetr 8 5,92 6,47 11,2 16,2 21,3 25,2
Dozimetr 9 5,49 5,83 9,95 15,3 20,6 23,6
Dozimetr 10 5,34 5,70 9,52 14,9 20,0 23,2

Změřené hodnoty Hp(0.07) pro 5 mSv beta Sr/Y
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Dozimetr ID změřeno Hp(10) [mSv]
Dozimetr 6 0,21 0,85 5,65 10,9 16,7 20,1
Dozimetr 7 0,14 0,79 5,24 10,4 15,9 19,1
Dozimetr 8 0,19 0,92 5,71 10,9 16,5 19,9
Dozimetr 9 0,13 0,74 5,05 10,2 15,4 18,8
Dozimetr 10 0,18 0,81 4,95 10,4 15,4 18,4

Změřené hodnoty Hp(10) pro 5 mSv beta Sr/Y

Odchylka Hp(10) v závislosti na poměru dávek gama/beta (Kr-85)
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Odchylka Hp(10) v závislosti na poměru dávek gama/beta (Sr/Y)
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Odchylka Hp(0.07) v závislosti na poměru dávek gama/beta (Kr-85)
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Odchylka Hp(0.07) v závislosti na poměru dávek gama/beta (Sr/Y)
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Pro měření bylo náhodně vybráno 10 dozimetrů, 2 skupiny po 5 kusech 
a 5 dozimetrů pro korekci na pozadí. Ozáření beta bylo provedeno radionuklidy 
Kr-85 (stř. en. beta 0.24 MeV) a Sr-90/Y-90 (stř. en. beta 0.8 MeV) na ozařovači 
BSS-2 (výrobce PTB, Braunschweig, Německo). Jedna skupina dozimetrů byla 
ozářena Kr-85 a druhá skupina Sr-90/Y-90. Hodnota osobního dávkového 
ekvivalentu Hp(0.07) byla v obou případech zvolena 5 mSv.

Poté byla provedena na OSL-readeru In-Light 200a 1. série měření. Dále 
prováděna další ozáření na gama-ozařovači OG-8 v metrologické laboratoři VF. 
Hodnoty osobního dávkového ekvivalentu Hp(10) byly postupně 1, 5, 10, 15 
a 20 mSv, použitý radionuklid Cs-137. 

Po každém ozáření byla provedena další série odečtů. Celkem bylo provedeno 
měření pro 6 poměrů dávek gama/beta, od 0 (čisté pole beta 5 mSv) do 4 (gama 
20 mSv/beta 5 mSv). 

Službou osobní dozimetrie VF, a.s. bylo provedeno 
testovací měření OSL – dozimetrů InLight se záměrem 
potvrdit výrobcem (Landauer) deklarované vlastnosti – 
schopnost identi� kovat a separovat odezvy směsného 
ozáření v poli beta/gama a stanovit hodnoty osobních 
dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0.07) v rozmezí, 
stanoveném doporučeními ICRP 60 a ICRP 75.

Dozimetry InLight jsou vybaveny 4 detekčními OSL-elementy s � ltry plastik, 
hliník, měď a otevřené okno. Základním principem stanovení osobních dávek 
je izolování příspěvků pole beta a gama a výběr nebo výpočet odpovídacích 
korekčních faktorů.

Shrnutí

Průměrné odchylky pro celou skupinu dozimetrů hodnot 
měřených osobních dávkových ekvivalentů Hp(0.07) 
a Hp(10) od hodnot referenčních jsou v rozmezí od -20 % 
do +15 %. Pro výsledky všech měření jsou splněna kritéria 
požadovaná doporučením ICRP 60 a ICRP 75.
Byla potvrzena schopnost dozimetrů InLight správně 
stanovit hodnoty osobních dávkových ekvivalentů Hp(0.07) 
a Hp(10) ve směsných polích záření beta/gama. 

Popis ozáření a měření dávek beta OSL dozimetry InLight

VF, a.s.
náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora, Czech Republic
tel.: +420 516 428 611, fax: +420 516 428 610, e-mail: info@vf.eu 

Flexible solutions

Experience with the Modernization of Equipment 
Used at Radioactive Waste Repositories

Reference Project: Equipment for Waste Processing Plant and Storage Facility at Novi Han 
Repository (Bulgaria 2008).

Description: Design, manufacturing and supply of special equipment for treatment and 
conditioning of liquid radioactive waste, equipment for radiation and technological control, 
health physics instruments, installation and testing, training of the personnel. 

Part of the supply: Decontamination by the means of the blasting cabin. Drain and Liquid 
Waste Processing System: Collection of waste water from the local technology and waste 
from the sanitary loop. Treatment of waste water from repository and from the sanitary 
loop. Treatment of liquid radioactive waste of various origin and characteristics. The involved 
processes: � ltration, ultra � ltration, demineralization, thickening.

Other projects: Dukovany NPP (Czech Republic 2007).

www.vf.eu

Reference Project: Equipment for Waste Processing Plant and Storage Facility at Novi Han 
Repository (Bulgaria 2008).

Description: Design, manufacturing and supply of special equipment for treatment and 
conditioning of liquid radioactive waste, equipment for radiation and technological control, 
health physics instruments, installation and testing, training of the personnel.

Part of the supply: radiation monitoring system for the working environment and releases: 
Automatic system for measuring of the equivalent dose rate of gamma rays and neutrons. 
Sample selecting device for the aerosol � lters into the ventilation systems. Portable air-sampling 
equipment for H-3 and C-14. Hand-foot contamination monitor and various portable instruments.

Other projects: Czech Republic: Nuclear Research Institute Řež near Prague, Dukovany NPP, 
Temelín NPP, PET center Brno; Slovak Republic: Jaslovské Bohunice NPP, PET center Bratislava; 
Romania: Environmental Protection Agency; Taiwan: Flylin; China: Ministry of Environmental 
Protection.

Supply of radiation monitoring systems
and health physics equipment

Design and construction of hot cells
for works with high activities

Reference Project:
Hot Cell Facility in
Novi Han repository
(Bulgaria 2005).

Description: Hot cell for management of spent 
sealed radiation sources up to 4 000 TBq. Type 
of services provided: Design, development, 
production, Operational procedures, Installation 
and commissioning, Personnel training, 
Certi� cation and licensing support. 

Other projects: Nuclear Fuel Institute ÚJP 
Praha-Zbraslav (Czech Republic 2006); RAWRA 
Richard repository (Czech Republic 2006).

Supply of technology for decontamination
and liquid waste processing

Reference Project: RAWRA Richard repository
(Czech Republic 2005).

Description: Testing facility for packages to carry 
out tests for the transport, storage or deposition 
of nuclear materials, radioactive substances and 
radioactive substances of special form and to issue 
certi� cates of compliance. The device is designed for 
the largest sample size of 1 500 mm × 1 500 mm ×
× 1 500 mm and max weight of 5 000 kg. Conducted 
tests: fall tests, pressure tests, immersion test, � ame 
tests, water spraying tests, heat tests.

Technology for testing of containers
for radioactive waste

Sampler for H-3 and C-14 Hand-foot monitor High-volume air sampler Hand-held radiometer

Reference Project: RAWRA Richard repository
(Czech Republic 2005).

Description: Waste Assay System „WasteScan“ for 
measuring contamination of materials stored in
standard drums. Supplied as a system able to assay 
radioactive solid waste generated in the glove box
of a radioactive laboratory. When measuring, the 
drum rotates and the detector moves vertically in 
steps along the drum. The software enables the total 
and radionuclide speci� c activities distribution in
the drum volume. 

Supply of solid waste segmented gamma scanner 
used for characterization of low and/or intermediate level waste to be
stored in the repository or aimed to be free released

Other projects: Novi Han Repository (Bulgaria 2008); Paks NPP (Hungary 2004); Smolensk NPP 
(Russia 2009).

VF, a.s.
náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora, Czech Republic
tel.: +420 516 428 611, fax: +420 516 428 610, e-mail: info@vf.eu 

Flexible solutions

Personal Dosimetry Service VF, a.s.
Czech Republic

www.vf.eu

Results of Eurados Intercomparison 2009 for extremity dosemeters

• starting in January 2009

• acredited from the State O�  ce for 
Nuclear Safety in Czech Republic 
(SÚJB)

• monitoring 6 thousand persons in 
total from cca 12 thousand monitored 
in Czech Republic (excluding NPP)

• working compartments: hospitals 
and clinics, military facilities, mines, 
industrial enterprises

Radiation
quality

Hp (0,07)
Relative

ResponseMeas. value
[mS]

Ref. value
[mS]

W-80; 0° 622 440 1.41
Sr-90/Y-90; 0° 8.4 9 0.93
W-80; 0° 76 55.2 1.38
S-Cs; 0° 33 33 1.00
Kr-85; 0° 3.0 26.7 0.11
Kr-85; 0° 3.9 26.7 0.15
Sr-90/Y-90; 60° 5.5 11.5 0.48
N-150; 0° 32 27.5 1.16
W-80; 0° 8.1 5.48 1.48
N-20; 0° 65 44 1.48
W-80; 0° 79 55.2 1.43
Sr-90/Y-90; 0° 8.6 9 0.96
W-80; 0° 76 55.1 1.38
N-20; 0° 65 44 1.48
W-80; 60° 77 55.1 1.4
Sr-90/Y-90; 60° 4.4 11.5 0.38
W-80; 0° 78 55.2 1.41
S-Cs; 0° 35 33 1.06
N-150; 0° 33 27.5 1.2
W-80; 0° 7.6 5.48 1.39
W-80; 0° 79 55.2 1.43
W-80; 0° 628 440 1.43

Wholebody dosimeters
Complete OSL system InLight from LANDAUER
(for X, Gamma, Beta Radiation)

Technologies

Finger dosimeters
TLD system (LiF, Mg, Ti (TLD-100) from 
RADOS (for X, Gamma, Beta Radiation)

Optionally with neutron dosimeter Neutrak (CR-39)

There are four measurements out of the trumpet curve: 

Two irradiated by low energy beta from Kr-85 (relative response 0,11, resp. 0,15).
Two irradiated by Sr-90/Y-90; 60° (relative response 0,38, resp. 0,48).

The results were analyzed using trumpet curve (detection limit 0,1 mSv) recommended 
by ISO 14146d (3), based on the ICRP-60 (4) and ICRP-35 (5):

Both discrepancies are in accordance with energy and angular dependencies LiF chips (TLD-100) 
in beta fi elds, which were experimentally confi rmed.

Ratio of measured and reference value
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Angular dependence for Sr/Y
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Energy dependence for beta
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Vidíte? Je zelená! :) 
Viz strana 74.
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