
Ptáte se...

„Nejsme malé město a už jsem
zaregistroval několik poradců
na výživu, kteří nabízejí své
služby s hubnutím. Já naštěstí
díky sportu nic takového nepo-
třebuji. Jen mě zarazilo, kde se
tolik odborníků nyní nově vza-
lo? Dřív člověk narazil maxi-
málně na dietní sestru v ne-
mocnici, ale ta se zabývala ji-
nými dietami než na hubnutí.“

čtenářHomola

MUDr. Leoš
Středa: Nechci
nijak snižovat
hodnotu poradců
pro výživu. Ně-
kteří svou práci
dělají dobře a ma-
jí na ní kvalifikaci. Ale vůbec
to tak být nemusí. Zákony u
nás jsou nastaveny tak, že od-
borníkem na výživu se může
označit každý. Jde o volnou
živnost a pro její provozování
není potřeba doložit vůbec
žádné vzdělání. Stačí tuto živ-
nost ohlásit příslušnému úřa-
du. Nikoho nezajímá odborná
způsobilost. Z pohledu živ-
nostenského zákona tak není
rozhodující, zda podnikatel
vlastní doklad o absolvování
kurzu nebo školy, nebo ne.
Vzdělávat se v oboru výživy
lze, ale je to zcela dobrovolné.
Může jít o vzdělávání zdravot-
nické nebo všeobecné. Výživa
se studuje na lékařských fa-
kultách, buď v rámci studia
medicíny, nebo v oborech jako
nutriční terapeut, což je nový
název pro dřívější dietní sest-
ru. Existuje také obor nutrič-
ní asistent, který se studuje na
střední zdravotnické škole.

Výživový poradce se může v
oboru vzdělat, pokud chce.
Může se třeba zapsat do ně-
kterého kurzu. Jeho délka mů-
že být jakákoli, např. několik
víkendů nebo i delší. Existují i
dálkové e-learningové kurzy
přes internet. MŠMT akredi-
tuje v současné době dva typy
rekvalifikačních kurzů: Po-
radce pro výživu s rozsahem
výuky 120 hodin nebo Poradce
zdravého životního stylu (mi-
mo oblast zdravotnictví) s roz-
sahem200hodin.Kzařazenído
kurzu stačí jakákoli střední
škola či učiliště.

Rekvalifikace v oboru výži-
vy však potřebná není, proto
není o rekvalifikační kurzy
zas nijak zvláštní zájem. Po-
řádají se často spíš pro to, že na
ně lze získat příspěvek od úřa-
du práce. Už mě neudiví ani ta-
kový úřední šiml, který sta-
novil, že když si chcete otevřít
bufet na koupališti, musíte mít
hotelovku nebo odpovídající
náhradní vzdělání a mnoha-
letou praxi, na hromadnou vý-
robu dietních přípravků či po-
travin však nepotřebujete do-
ložit žádné vzdělání ani žád-
nou kvalifikaci.

Režisérmůže slavit
Tomáš Magnusek oprav-

du zdolal první desítku shoze-
ných kilogramů. Pan režisér je
tak na 136 kilech. Stále je na di-
etě StředaForm. Upravil si ji
trochu k obrazu svému. Jeho
body mass index je stále ještě
nad čtyřicítkou, konkrétně 42.
Aby se dostal z pásma mor-
bidní obezity, potřebuje ještě
10 kg shodit, tak mu držme pal-
ce, ať vydrží. Ilona Csáková
fixuje po prvním zhubnutí
váhu. Má povoleno plus mi-
nus dva kilogramy, což dodr-
žuje, takže MUDr. Leoš Stře-
da je spokojen. Doktor tento
týden neshodil, ani nepřibral.
Honí ho mlsná, tak vymýšlí
recepty na sladké bez cukru.

Na server nadváha.cz po-
slal svůj recept na dietní tira-
misu, k němuž ho inspirovala
naše čtenářka paní Zieglero-
vá: Do mascarpone se přidají
dvě lžíce čekankové vlákniny,
stévie a pět kuliček borůvek.
Není to však jídlo ke každo-
denní konzumaci, krém mas-
carpone je tučný. Je však bez
škodlivých sacharidů, takže
občas může jídelníček zpest-
řit. (re)

Středy dr. Středy Výrobci hraček se chystají na Vánoce
Východní Čechy – I když prá-
vě vrcholí parné léto, mnozí
výrobci hraček se již připra-
vují na Vánoce. Na sklonku
roku totiž jdou jejich výrobky
nejvíc na odbyt, proto musejí
začít navyšovat produkci s do-
statečným předstihem.

„Od léta máme o stovku za-
městnanců víc, výroba se zvy-
šuje tak o 50 procent,“ řekl
jednatel Ravensburger Kar-
ton z Poličky Marcel Hlouš.

Firma, která teď zaměstná-
vá asi 600 lidí, vyrábí puzzle i
stolní hry. Na Vánoce napří-
klad připravuje adventní ka-
lendář, ve kterém budou mís-
to čokolády hračky, měl by to
být hit zimní sezony. V sekci
trojrozměrných puzzle přijde
na trh například zmenšenina
impozantní pomník Tádž Ma-
hal v indické Ágře.

„Vyrábíme také stolní hry
na motivy filmových hitů, ale

je to otázka licencí. Takže to
dopředu ani nemůžeme pro-
zrazovat, abychom nenapoví-
dali konkurenci. Když se film
rozjíždí v kinech, začínáme s
výrobou,“ dodal Hlouš.

Výrobce dřevěných hraček
Karel Makovský z Dědové na
Chrudimsku postupně při-
pravuje vánoční zásilky na
sklonku srpna. Kromě hraček
v Dědové navrhují a vyrábějí
také dřevěné vánoční ozdoby,

betlémy a svícny. O výrobky
Makovského je zájem hlavně
v zahraničí, z 80 procent má
zákazníky v Británii, Nizo-
zemsku a Belgii.

„U nás přišla taková degra-
dace, lidé kupují dřevěné
hračky v obchodech typu vše
za 39 korun. Děláme třeba vel-
ká skládací auta, která ani
moc neinzerujeme, protože se
už stalo, že je někdo zkopíro-
val a za pár šprdlíků vyrobil v

Číně. Naše práce pak přijde
vniveč,“ řekl Makovský.

Vánocům se už začíná vě-
novat také Ladislav Chládek z
Výprachtic na Orlickoústec-
ku. Podle něj však doba zájmu
o klasické ručně vyráběné
hračky skončila. „Nejlepší
roky skončily. Čína k nám za-
čala valit hračky ve velkém.
Co nám je platné, že dostává-
me tituly od ministerstva kul-
tury,“ podotkl. (čtk, njt)
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