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Přerov: Bezlepková dieta
Sev jíďelnáchmocnenosí

AI'(NA'

Zďraujenpro zdravé?

přerovského
magistrátu:
Řídíme
sepIatným
stanoviskem
ministerstva
0dborškoIství
vařenÍ ' bezlepkové stŤavy nezaplati vice, ale většinousi
zro!'na nebrnou' jsou ale jiné . musejÍpřinést do školy origi.
nežneochotaudělat něco pŤo náLnÍsuŤoviny. ,,Je to proto'
koÍfort nemocných' Nemají Žetřeba bezlepková mouka je
Mlékodo škol,ovocedo Ško1'
zdťaváškola''' Plojektů na to'
k tomu potřebný souhlas mi. aŽ čMn.ásobně draŽši než aby děti školoupovinnébyly co nejzdravější,je spousta.Jeden
nisteŤstva školstvi a město normální,..podotlrla'
by si myslel, žekdesi nahoře na ministerstvu sedÍněkdo,kdo se
arri neusiluje o změnu nesmy.
Tři bezlepkové chody pIo celý třese, jen aby mohl udělat pm zdJaví détíněco doblého.
jebohuŽeltrošku
jiná'
slného nařÍzenÍ.,'Poďe sta. děti tÍplcí €eliakii vaří i na skutečnost
novlgkaministprstvanenídi. Základnt skote Želalovská v
Na zdravépokrmy'k|él€ nepoŠkodijejich
zdravI,majjpŤávo
etni stŤavovánisoučástítohoPierové'''PodlenařzenÍjídla jen ty děti, plo kteIévařit zdravě nenínáročné'Jakmile jsi neškolniho'..lTsvět}ila vedoucÍ sice mužeme vďit, alé na mofný.řiká s|.ýmpostojem
minis|ersNo'slarejsesam'
odbonr školstvi přerovského vlastní odpovědnost.Já jsem
MamÍiky dětí s celiakií musi věnovat jÍdelníčkusvéhopoma8btrátu Romana Pospíši. si ji tedy na s€be vzala' V tomka tolit čaŠu
a energie (o financích anínerÍuvÍm),Žeje to
čeřlnru ale odcháziin do dů. ja}o dru}LÁpráce na polovičníúvazek.sko]ni jídelny by jim
stravovánísoučástítoho v praxi to znamená' žepo. chodu a ta} nevírn, jestli v mobly aspoň trochu dehČit.A něktelé to opmvdu dělaji' Ale
ško|ního."n* po"dlib'e kud chtěii jÍdelny bezlepko. tom bude někdo jiný pokŤa jen ty' ve lÍerých se najde dobrá duše,].teťáse neschovává za
vou stral'lr vďit. můŽou- ale čovat.,.konstatovala ředitel. vpravděministeťskoumdu, žekdo nic nedělá' nic nezkazÍ'
vedwdodbon š|o|*vÍvPř€@ě
pouze na vlastnÍrizil.o' vyjít ka zdejšíškolrrl jtdehy Jar.
vs(ric rodiČůmnemocných Jndáslezál.ová
dě'tísesnaŽínapřikladjídetnaAniZákladníškolaŽelatov. čÍsloDNE
ly' kde užale bezlepkovájídla zs U Tenisu' ,'M]ámepět dětÍs ská nelTbíŤáod rodičůza ten"
přestali vařit. Musime plo něj celialdÍ a snaŽÍne se pťo Dě to ,,nadstanard,.penlze navíc.
PřeřoUs*o- K pos|ednhru
břez.
tedy každý večer oběd při. připravit p]noho.lnotnéobě ''snaŽime se vše zvládnout z
nu přero!5kýúřadp|áceevidova|
přesně to|ik nezaměstnaných'
chystat dorna.Jednou 2 mož. dy tak, ženahŤadírne
zátladnÍ vlastnich zdrojů,..řekla ředi.
Pod|eana|ytilú
ností je i objednat si menu surovinu tou bezl€pkovou''. telka. v minúosti vařili
za tímto?€ n dem
jsou sezonnípráce.s příchod€n
přes intemet, to se ale výraz. popsa]aoblryklou pŤaxi ředi' bezlepkovou stravu i v jídel'
jara natřh! prácezača|a
poptáv.
ně pfodraŽí. Jíďo přijde na telka zdejŠíjídelny Alena nách na Zs TŤáWik a v Před'
mosti, před éás€ m od toho ale
kapopracovnících
sedmdesátkoIun,,.wlíčila.
ogounová.
vestavebniciví
(Ed)
azemědě|siví'
Důvody,proč se jidelny do
Poďe nl sice lodiČeza otÉd upustili

lepšÍdia8nostika této váŽné
choroby'.. uvedla prercvská
- RodíČenémocných dětská alergoloŽka a imuno'
Př€řo'
détí,kteŤe třp' celiakií, mají ložkaMichaela Roubal1ková'
ve]ký problém zajistit přo 3vé
Jak sloŽitéa íilančně ná.
potonky beztepko\.ý oběd v ročnéje stamt se o dítě neněkteŤéze ško]ních jídelen v mocné touto choIobou, vÍ i
Přerově.vwařovnám to za. matka tří dětíPavlína Lúová
kazujédva roky staréstalio. z cek}1,|ě.',s}n chodído škovisko ministeŤstva školstvi,
kteťýmse město st 1dněřidi.
Někteň ř€ditelé jíde}en se ,,Podlestanoviska
rozhodli jit proti nesmys]né miniďerstvanenídietní
liteře nařizenÍ a bezlepkový
PoúKoVÁ'UVíRovÁ
PETRA

obédpro své nemocné žáky

vaří. odpovědnost za tento
krok ale zůstává na jejich
celia}ie je vážnéautoimu.
nitni onemocnění, kt€r€
sé
proje!.uje alersickou reakci
na 1epek ve stŤavě.h]o ne.
mocnéznamená lx7hýbat se
cetý Žívot potÍavÍnámobsa.
hujicim }epek'jinak jim hŤozi
váŽná aleřgická reakce' ',Je
pŤavda,žecetnostonemocně'
ni v posiefuích letech stále
je i
stoupá'Jednlm z důvodů

NA CHMELI{ICIGII

uŽsr DRÁTKUJE
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Hranicevyjádřilysoustrasts Polskem

fi ia,ri." Kondolenčnídoprsy
obdrŽiv brzkédobětři polská
města, s nimiŽ město llŤa ile
ufufuJé druŽbu nébo gÍ,otupráci Jakou formou se P|lPoJi

nevědělo' Jedeň dopis bude
zaslán do pařtner:ského
města
Konstancin-Jeziorna, s nnllŽ
j
HIanice iŽ několik lď udržujÍ
přátelské Ýztahy a plal.flkuií

v opolském\évodstvi,s nimiŽ
město spolupťacujev rámci
plo8ŤamupřeshŤaničtispo1u
pláce a sice zawadzkie a Ko.
lonowsl.le. ''zatíií stále ieŠtě

ktl',. řekl v pondái dopoledne
hŤanickýníuvčÍPetr Bakov.
ský s tÍm'Žev úvahupŤipadá
několik varialrt wvěŠenípol.
skésiáíf vlqjky, nebočemé'a

