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WWW.VISCOJIS.CZ
Webová aplikace pro širokou veřejnost – aktuality z bez-
pečnosti potravin  závadné potraviny a suroviny  potravinář-
ská legislativa  info ze světa i z domova  akce a služby ICBP 
 zajímavé kontakty

Vebová aplikace pro mládež – informace na téma jídlo a po-
hyb  jídlo jak a kde  jídlo a hrozby  jídlo a nakupování

Zábavná hra 
pro děti na internetu



CO JE INFORMAČNÍ CENTRUM 
BEZPEČNOSTI POTRAVIN (ICBP)
ICBP je komunikačním centrem, které od roku 2002 
shromažďuje, zpracovává a poskytuje informace 
o problematice bezpečnosti potravin. 

CÍLE
 Vzájemně si vyměňovat informace 
 Poskytovat vědecky ověřené, přesné a spolehlivé 

informace pokrývající celý řetězec výroby potravin „od 
vidlí po vidličku"

 Posilování vědomostí v oblasti výživových doporučení

S KÝM ICBP SPOLUPRACUJE 
 Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární 
správa, 3. lékařská fakulta UK, Světová zdravotnická 
organizace, Výzkumný ústav potravinářský Praha, Vysoká 
škola chemicko-technologická, Potravinářská komora ČR, 
Národní síť zdravých měst a spotřebitelské organizace.

ICBP POSKYTUJE INfORmACE
 o zdravotní nezávadnosti potravin
 o hygieně při manipulaci s potravinou
 o možných rizicích z potravin
 o výživových  doporučeních
 o vědě a výzkumu  
 o kontrolní činnosti dozorových orgánů
 o činnosti státních orgánů 
 o aktuálních aktivitách ICBP

CO ICBP DÁLE NABÍZÍ
 Internet – pro dospělé www.bezpecnostpotravin.cz 
 – pro mládež www.viscojis.cz

 Přednášky pro spotřebitele

 Výukové programy pro děti ve školních zařízeních

 Programy pro veřejnost 

 Informační materiály pro spotřebitele 

 Infopult
Informační servis Zemědělské a potravinářské 
knihovny ÚZEI:
– osobně ve studovně knihovny
– telefonicky  227 010 227, 227 010 270
– faxem  227 010 115
– e-mailem info@uzei.cz
– internetem www.knihovna.uzei.cz

OD VIDLÍ

PO VIDLIČKU
INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ÚŘAD PRO POTRAVINY

   1. Přijede k nám návštěva

   2. Lednička

   3. Aby se jídlo nekazilo

   4. Vajíčka

   5.  Plesnivé sýrové plátky

a jablíčka

   6. Ovoce a zelenina

   7. Umyjeme si ruce i jablko

   8. Ručičky si umyjem

   9. O vodě a jídle na zemi

10. Fanda a dort

11. O sladkostech a sportu

12. Nemůžem jen sedět

13. Návštěva může přijet

14.  Bonus

- Ručičky si umyjem

  /jen hudební doprovod/


