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Cherry rajčata způsobující zažívací potíže 
Více než 50 tun rizikových šarží cherry rajčat se dostalo na český trh. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila stáhnout z trhu marocká cherry 

rajčata. Rizikové šarže způsobily ve Francii spotřebitelům zažívací potíže včetně zvracení. 

Inspekce doporučuje všem spotřebitelům, aby dodržovali základní hygienická opatření, 

zejména aby veškerou čerstvou zeleninu a ovoce před konzumací omyli pitnou vodou, sdělil 

dnes novinářům mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.  

 

Informaci o závadných cherry rajčatech obdržela inspekce prostřednictvím evropského systému 

rychlého varování. Úřady ve Francii zaznamenaly nejméně 16 případů zdravotních komplikací. 

SZPI zjistila, že francouzská společnost IDYL sas z Chateaurenard exportovala do Česka více 

než 50 tun rizikových šarží cherry rajčat. 

 

Dovozcem je společnost Čerozfrucht se sídlem v Nehvizdech u Prahy. Problémové šarže se do 

Česka dostaly od 20. dubna do 2. května. Prodávaly je Kaufland a Billa, v malém množství 

také Penny Market.  

 

"Inspekce obchodníkům uložila, aby rizikové šarže neprodleně stáhli z tržní sítě," uvedl 

Kopřiva. Šarže mají číselná označení 3019597, 3020584, 3019464, 3019567, 3017091, 

3019596, 3019450, 3017973, 3018513, 3021528, 3020069, 3027571, 3020959, 3011450 a 

3020632. 

Zdroj: web bezpečnost potravin 

………………………………………………………………………………………………….. 
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ZEMĚDĚLSKÁ  SPOLEČNOST  ZALUŽANY A.S. 

 

 

Vás zve na   

 

D e n  o t e v ř e n ý c h  d v e ř í 

na farmě živočišné výroby 

 

v pátek 20.června 2014 v Z a l u ž a n e c h  

 

 

 

 

 

 

 

 

Program : 

Od 9:00 hod      program pro školy – prohlídka odchovny telat, mladého dobytka, produkční stáj 

dojnic, dojírna a další občerstvení    

Od 13:00 hod   program pro veřejnost, rodiny s dětmi a další zájemce  prohlídky areálu 

s doprovodem a odborným výkladem občerstvení 

od 15:30 hod   pro zájemce bude v provozu dojírna  

                          

Ukončení v cca 17 hod. 

p. J a n    Š e t k a, předseda představenstva 

Zemědělské společnosti Zalužany a.s. 

                                                                                     

vyřizuje: ing Neužil, č.t. 602103780,   zs.pribram@c-box.cz  
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Ratolest Fest: 

Unikátní sportovní festival pro celou rodinu už tuto sobotu na náplavce! 

 

Nevíte, kam o víkendu s dětmi? Chcete načerpat inspiraci, jak je zabavit – třeba i o 

blížících se prázdninách? Anebo byste prostě byli rádi, aby si oblíbili nějaký sport? 

Pak se vydejte v sobotu 24. května na náplavku Rašínova nábřeží v Praze, kde se bude 

konat Ratolest Fest, první ročník festivalu plného sportu pro celou rodinu. 

 

Na zábavném zážitkovém festivalu se pobaví od 9 až do 19 hodin rodiny s dětmi od 0 do 14let, 

ale nudit se rozhodně nebudou ani dospělí! Bude tady stát 67 stanovišť, každé se skvělým 

programem. Návštěvníci zde budou moct okusit hned 15 sportů, protože Ratolest Fest je 

součástí projektu Českého Olympijského Výboru – Česko Sportuje. Ovšem čeká tady na ně 

také spousta tvoření ve dvou hudebních, dvou řemeslných, jedné vědecké a osmi 

výtvarných dílnách! 

 

Celým dnem budou provázet 3 moderátoři-komici: Lukáš Pavlásek, Lumír Tuček a Daniel 

Čech. Dopoledne se na pódiu v Kroužkované podívané vystřídají desítky souborů, aby děti 

ukázaly, co se v nich přes rok naučily. Ve 12:00, 14:00, 16:00 a 17:45. se budou konat hned 4 

závody odrážedel. Vítáni jsou piloti na vlastních strojích, ale k zapůjčení budou i nové 

nablýskané modely. V plné zbroji se s rychlým člunem ukáží pražští hasiči při záchraně 

tonoucího a zavěšeni na Železničním mostě se předvedou lezečtí záchranáři v 8 ukázkách. 

 

Kromě toho se ovšem můžete těšit na Velký dětský bazar, cvičení s kočárky, pořádnou vodní 

bitvu, zábavnou cestu k třídění odpadu, vydat se na plavbu parníkem do Zoo, zúčastnit 

se spousty zábavných soutěží či ochutnat festivalové menu (2 domácí polévky, 2 hlavní 

chody a minimálně 5 druhů dezertů). Pomozte letos překonat rekord! Pořadatelé chtějí v akci 

na podporu zpětného odběru baterií vybrat víc než 3727,17 kg. Přineste i ty své! 

Více informací a detaily programu: www.ratolestfest.cz, www.facebook.com/ratolestfest 

Kontakt pro média: Matěj Špiroch, 603 221 037, matej@ratolestfest.cz 

 
Záštitu nad festivalem laskavě převzala paní starostka MČ Praha 2, Mgr. Jana Černochová. 

Partnery Ratolest Festu jsou: PRE a.s., Jupík, HTC, ČPP a.s a Hlavní město Praha 

Spolupořadatelem akce je MČ Praha 2. Ratolest Fest organizuje RATOLEST FEST s.r.o. 

 

 

http://www.ratolestfest.cz/
http://www.facebook.com/ratolestfest
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Rozpis plánovaných ochutnávek vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální potraviny 

2014 
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Hrad v Týnci nad Sázavou vystavuje 

posázavské památky očima dětí 

 

Zajímá vás pohled na posázavské památky očima dětí? Pak navštivte do konce května hrad 

v Týnci nad Sázavou. K vidění jsou tam výsledky výtvarné a literární soutěže Strážci památek, 

kterou pro žáky 8. a 9. tříd základních škol z regionu vyhlásilo týnecké muzeum ve spolupráci 

se společností Posázaví o.p.s. v rámci projektu Po cestách a hradech doby Karla IV. Vznikla 

zajímavá sbírka modelů, obrazů, kronik a replik týnecké kameniny, která je dílem osmi 

soutěžních týmů. Zájemcům je přístupná během otevírací doby hradu, tedy denně mimo pondělí 

od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

 

„O vítězi rozhodne komise 23. května. Na nejlepší tým čeká zajímavý pětidenní pobyt na 

Rakovnicku. Navštíví hrad Křivoklát a taky Krakovec, který s Posázavím spojuje kultovní 

dětský film Ať žijí duchové,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Ceny podle 

ní čekají na všechny týmy, které se soutěže zúčastnily. 

 

Soutěž Strážci památek měla tři etapy. V prvním kole měli soutěžící za úkol vypracovat 

výtvarné dílo z libovolného materiálu tematicky zaměřené na konkrétní památku z regionu, 

která se váže k významnému českému panovníkovi Karlu IV. Vytvořili modely hradů a 

zřícenin, namalovali obrazy a standartu, vyrobili animovaný film. V druhé fázi soutěže 

vybranou památku ztvárnili v literárním díle, a to ve formě tištěné knihy nebo ručně psané 

kroniky. Třetím úkolem bylo vytvořit výtvarné dílo inspirované tradiční týneckou kameninou. 

 

Do soutěže se přihlásily týmy základních škol z Kácova, Netvořic, Neveklova, Sázavy, Stříbrné 

Skalice, Týnce nad Sázavou a Gymnázia Benešov. Jejich výtvarné a literární práce v koši 

neskončí. Na hradě v Týnci nad Sázavou například zůstanou modely Zbořeného Kostelce a 

Zlenic, některé kroniky, animovaný film i napodobenina mědirytiny s motivem Zbořeného 

Kostelce. Na Konopiště zase poputuje zmenšenina hradu z 14. století.  

 

Soutěž Strážci památek byla součástí partnerského projektu Po cestách a hradech doby Karla 

IV., kterou společně realizují Posázaví o.p.s., Pomalší o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Jeho cílem je 

podnítit zájem obyvatel regionu a turistů o místní památky.  Projekt přibližuje středověký 

způsob života a cestování, jeho součástí jsou také investice do zázemí a zpřístupnění památkově 

chráněných objektů hradů Pořešín a Zlenice nebo pořízení prostředků pro prezentaci historie a 

kulturního dědictví. 

 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
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Informační magazín vydává:  

Krajské informační středisko Středočeského 
kraje, o.p.s. 

Poštovní IV  

261 01 Příbram V.  

Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková  

kis.stredocesky@atlas.cz  

www.kis-stredocesky.cz 

 

za podpory Ministerstva zemědělství ČR 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/
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