
Vodní krásy Šumavy
Zbečno – Pod hladinu se podívají návštěvníci
Galerie Zbečno CHKO Křivoklátsko. Pokračuje
tu výstava fotografií Petra Hůly pořízených v
Národním parku Šumava.

fotografií
Šumava.

fotografií
Otevřeno je každý

všední den od osmi do půl čtvrté, v pátek jen
do 13.30 hodin. (hob)

Jak na ekologické praní a
mytí prozradí workshop
Rakovník – Místní akční skupina Rakovnicko si
připravila další zajímavý program pro všechny,
kdo se rádi potkávají a zajímá je ekologie a péče
o domácnost. Příští sobotu od 9.30 hodin pořá-
dají v Rako zahradě workshop, tedy tvořivý
kurz, na kterém se účastníci naučí vyrábět prací
prášek, prací sliz a ekologicky nezávadný jar na
mytí nádobí. Navíc si domů odnesou recepty na
opětovné vytvoření a mnoho dalších poznatků
nabraných přímo při vlastnoručním tvoření. Na
workshop si stačí přinést tři prázdné sklenice a
150 korun na vstupné, které kromě veškerých
materiálů na výrobu zahrnuje i občerstvení.
Kapacita na tento kurz je ale omezená, proto by
zájemci neměli příliš dlouho otálet a přihlásit se
na: dvorakova@mas-rakovnicko.cz. (kdr)

Křivoklát za časů renesance
Křivoklát – Letos poslední scénickou noční
prohlídku na téma Žalářník

poslední
Žalářník
poslední

arcivévody Ferdi-
nanda lze na vlastní kůži zažít už jen příští
středu 23. srpna. Je ale nutné si termín prohlíd-
ky předem zarezervovat, například pomocí on-
line předprodeje. Dvouhodinové představení
začíná ve 20 hodin a vstupné na něj je 250 ko-
run. Noční prohlídka hradu návštěvníky tento-
krát zavede do období renesance a časů, kdy na
Křivoklátě pobývala Filipína Welserová. (kdr)

RAKOVNICKO | Zpravodajství
Chmelové oslavyoslavy
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z Český mák je falšován

technickým z dovozu
...dokončení ze str. 1

Výnos bude mizer-
ný. Zjara bylo su-
cho a zima,“ zkon-
statoval Karel Šrá-

mek. Z tohoto důvodu vy-
chází letos i celorepubliková
nižší produkce máku a pro-
to také roste jeho výkupní
cena: od 30 korun za kilo-
gram na 40 a podle odhadu
poroste až na 45 korun. Ne-
máme také žádné velké zá-
soby, vše se podařilo vyvézt.

ČESKÁ TRADICE
Mák je tradiční česká a pro
republiku důležitá plodina.
U nás se jen loni pěstoval
na téměř 35 600 hektarech.
Ale málo se o něm mluví.
Přitom Česká republika je
největším pěstitelem potra-
vinářského máku na světě.
Vyváží se ho devadesát pro-
cent a přináší vyšší tržby
než chmel. Proto je nutné
ho chránit. Při Agrární ko-
moře ČR byla založena Ko-
moditní rada pro mák, která
se snaží tuto českou plodinu
propagovat.

TECHNICKÝ MÁK
Velký problém je totiž s do-
vozem technického máku ze
zahraničí. Před dvěma lety
se ho do republiky dovezlo
téměř třicet procent celkové
produkce. Po zásahu Minis-
terstva zemědělství a země-
dělské a potravinářské in-
spekce se podařilo dovoz
snížit zhruba o třicet pro-

cent. Technický mák má
výrazně nižší cenu, protože
se produkuje v zemích, kde
se pěstuje jen farmakologic-
ký mák. Donedávna tam by-
lo semeno jen technický
odpad. Zpracovávala se pou-
ze makovina. Asi v roce
2008 obchodníci zjistili, že
by se k nám dal dovézt a
míchat ho s tím naším a
vydávat ho za český mák.
Tím se zkazila kvalita i jmé-
no našeho máku a snížila se
jeho cena.

OBSAH MORFINU
„Technické máky mají vyšší
obsah morfinu. V potravi-
nářském máku může být
podle normy, o kterou jsme
se zasloužili, 0,25mg morfi-

nových alkaloidů v kilogra-
mu. To technické máky vý-
razně překračují. Při dlou-
hodobé konzumaci takové-
ho máku může dojít k ohro-
žení zdraví. Navíc technické
máky jsou bez chuti a vůně.
Některé jsou naopak hořké.
Barvu mají šedivou, ne tak
modrou, jako náš český
mák,“ vysvětluje rozdíl Ja-
roslav Mikoláš.

PROPAGACE ČESKÉHO
MODRÉHO MÁKU
Pěstitelé máku u nás se
sdružili do spolku Český
modrý mák. Spolu s Komo-
ditní radou pro mák propa-
gují český mák v rádiu, se-
tkávají se s novináři, na Ze-
mi Živitelce
tkávají
Živitelce

tkávají
chystají ochut-

návku koláčů s českým a
technickým mákem. Sesta-
vena je také česká maková
kuchařka. „Problém totiž je,
že většina pekáren
pracuje už s hoto-
vými směsmi,
kde jsou různá
dochucovadla
a náhražky.
Dříve v nich
bylo sedmde-
sát procent
máku, dnes
pouze třicet.
Stalo se to v době,
kdy se cena máku
vyšplhala až na sto korun za
kilogram,“ řekl Jaroslav Mi-
koláš.
Český mák nepoznají ani

zákazníci v obchodech, pro-
tože na baleních není původ

máku označen. Z tohoto
důvodu spolek již dva roky
pracuje na chráněném ze-
měpisném označení Český
modrý mák stejně jako u
chmelu. Nyní čeká na vyjá-
dření z Bruselu.
Připraven je také projekt

Ministerstva zemědělství na
podporu máku prostřednic-
tvím nevládních nezisko-
vých organizací. Ten zahr-
nuje například pohádky o
máku pro děti, makovou
kuchařku, péči o jídelníček,
zdravé stravovací návyky,
hrdost na tradici, rozdíly
mezi máky, představování
máku na různých akcích.
„Naším cílem je dostat

český mák mezi citlivé ko-
modity v dalším programo-
vém období společné země-
dělské politiky od roku
2020 až 22. Ty byly v pos-
ledním období dotované

zhruba patnácti pro-
centy z celkového
objemu peněz.
Snaha je v
příštím období
zvýšit dotaci
na dvacet až
třicet pro-
cent,“ plánuje
Jaroslav Miko-
láš.
Citlivé komodity

jsou náročné na práci
nebo jsou typickými plodi-
nami, které mohou být v
některých letech ohrožené,
jako například letos mák.
Patří mezi ně i další tradiční
česká plodina – chmel.

ČESKÝMÁK roste i na Rakov-
nicku. Foto: Deník/Šárka Hoblíková

Do
českého

máku se od roku
2008 dostává
technický mák,
který má výrazně

vyšší obsah
morfinu.

Dočesná v Kolešovicích
Kolešovice – Očesáním tyčové chmelnice na
dolní návsi oslaví i letos Kolešovičtí dočesnou.
Česat se bude v sobotu 26. srpna od osmi ho-
din. Pro česáče je připraveno občerstvení.
Všichni se mohou těšit na komentovanou pro-
hlídku historické sušárny vedle chmelnice. Od
15 hodin hraje kapela Třehusk. (hob)

Posvícení oslaví v sobotu
Soseň – Už tuto sobotu oslaví obyvatelé Sosně
společně posvícení svatého Bartoloměje. Sejdou
se ve 14 hodin na návsi pod lipami. Pro dospělé
je připraveno příjemné posezení. Pro děti zá-
bavný program na celé odpoledne, například
různé soutěže a hry. (hob)

Vycházka po
stopách chmele
Mutějovice – Sklizeň chme-
le je v plném proudu a pro-
to právě nyní je nejpříhod-
nější doba dozvědět se něco
o jeho historii. Zajímavosti
o této plodině prozradí
chmelařský odborník Zde-
něk Rosa mladší na pro-
cházce v neděli 27. srpna.
Přítomní se dozvědí napří-
klad to, proč se chmelu daří
právě v této oblasti, jak se
dříve pěstoval a sklízel, jak
dopadla chmelařská tržnice
založená v roce 1885 v dnes
už bývalém Hejdově hostin-
ci. Závěr patří prohlídce če-
saček Zem-Investu Mutějo-
vice s popisem dnešní skli-
zně chmele. Sraz ve 14 ho-
din před sokolovnou. (hob)

MEZI PRVNÍMI letos opět padly štoky
na chmelnici u Kutílků v Přílepech při
mistrovství v ručním česání chmele. Po
noční bouřce bylo všude plno bahna,
přesto tu česáčů oproti jiným letům
hodně přibylo a chmelnicí se nesla
dobrá nálada. Do řádků totiž zasedlo i
dvanáct dobrovolných hasičů z Přílep
na Moravě. Spolu s nimi i místní hasiči,
kteří své kolegy ze spřátelené vsi po-
zvali. Nechyběli ani skalní účastníci:
Karol Dobiáš s Ladislavem Vízkem, mezi
domácími například Lenka Daenemar-
ková, starostka Přílep. (hob)
Foto: Deník/Šárka Hoblíková Fotogalerii na-
leznete na www.rakovnicky.denik.cz

MISTROVSTVÍSVĚTA ve finské hřemölkky sepoprvé konalo
v Rakovníku. Utkali se tu hráči všech generací a z celého světa.
Foto: Deník/(hob) Fotogalerienawww.rakovnicky.denik.cz

PUTOVÁNÍ za rytířemBrtníkemzKrakova až na hradKrakovec
v sobotu putovaly děti a plnily při tompřes 20 lehčích i těžších
úkolů. Foto: Deník/(hob) Fotogalerie nawww.rakovnicky.denik.cz

VÍKENDOVÝ KALEIDOSKOP RAKOVNICKÉHO DENÍKU

Platová třída 9, vzdělání ÚSO/VŠ 
stavebního směru. 

Požadavky na uchazeče podle 
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb. 

Více informaci na
www.novestraseci.cz nebo 

tel. 313 511 640 JUDr. Jiří Tláskal, 
tajemník MěÚ. 

Lhůta pro podání přihlášky 
30. 8. 2017 do 17:00 hodin.

Město Nové Strašecí 
vypisuje veřejnou výzvu 

na pozici 
referenta/referentku 

odboru výstavby
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Uhelné sklady
Rakovník

prodej mosteckého 
a ledvického uhlí

Tel.: 313 575 231, 731 511 009, 
724 185 278, www.uhlikrupa.cz


