Tisková zpráva
V Praze, dne 7. 2. 2013

Zdravé Česko se zajímá o kvalitu a bezpečnost potravin
v Čechách.
Projekt Zdravé Česko, který popularizuje myšlenku vlastní odpovědnosti za své
zdraví, pořádá odborný seminář na téma Kvalita a bezpečnost potravin v Čechách.
Seminář s názvem „Kvalita a bezpečnost potravin v Čechách“ proběhne 26. února
2013 v konferenčních prostorách HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5, od 16:30 do 20:00
hodin. Seminář se bude zabývat problematikou kvality potravin, stravovací gramotnosti,
dostupnosti informací, stravovacích návyků a dopadů stravy na zdraví. Téma stravy
rozebereme z různých pohledů odborníků, kteří vystoupí v rámci panelové diskuze.
Mezi hosty v panelové diskuzi uvítáme Romana Vaňka z Pražského kulinářského institutu,
MUDr. Otto Herbera, praktického lékaře a experta na boj s tuky, Bc. Vladimíra Kotheru,
MBA z České průmyslové zdravotní pojišťovny a paní Mgr. Ivu Caklovou z Potravinářské
komory ČR.
Svou účast také přislíbili zástupci Státní zemědělské a potravinářské
inspekce. Panelovou diskuzi bude moderovat Adriana Krnáčová, autorka projektu, která
říká: „Je nesmírně důležité, zejména v současném období, informační a dezinformační
smrště, získat důvěryhodné a spolehlivé informace o tom, co posléze dopravíme jako
palivo do svých těl. Obzvlášť důležité to je v případě výživy dětí. Transparentnost v popisu
a soulad s tvrzením výrobce jsou zásadními nikoli však jedinými předpoklady, abychom se
mohli spolehlivě rozhodovat“.
Pro účast na semináři se stačí registrovat na www.zdravecesko.org/akce
Projekt Zdravé Česko se zaměřuje na zveřejňování informací, analýz, souvislostí
a názorů, organizuje kampaně, aktivně komunikuje s laickou i odbornou veřejností. Přináší
návody a náměty jak si nastartovat vlastní život, život svých rodin a zvyšovat jeho kvalitu.
Projekt má ambici načrtnout základní rysy zdravotní politiky, která nebude rigidním
seznamem doporučení, ale bude obsahovat konkrétní návrhy legislativních strategií, které
ovlivní změnu v chování obyvatel k sobě a svému zdraví, ale také celého systému
zdravotnictví, vzdělávání i zemědělství. V panelu projektu Zdravé Česko zasedli odborníci
na problematiku civilizačních nemocí spolu s odborníky na zdravou výživu, pohyb
a finance. Více informací na www.zdravecesko.org .
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