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Uvězněná víra
Mladý Kim vyrůstal do svých 18 let ve městě Abugo v Agnosii, kde žil společně se
svými rodiči. Ti vyznávali učení buddhistické Mahájánské školy a k tomuto učení vedli i svého
syna. Kim byl od narození bezproblémovým dítětem. Ve škole měl dobré známky, rád si hrál,
přesto však nikdy moc kamarádů neměl. Víra a učení jeho rodiny jej v životě nijak
neomezovaly.
Ve druhém ročníku na gymnáziu v Abugu přestoupil ke Kimovi do třídy nový spolužák
Jim. Kim v té době zrovna oslavil 16. narozeniny. Jim se stal velmi rychle ve třídě oblíbeným,
přestože chodil se spolužáky za školu, kouřil a pil alkohol. Když jednou odpoledne pozval
Kima, ať jde s nimi ven, Kim nevěřil svým uším. Takovou nabídku nemohl odmítnout. A dobře
udělal. Byl to nejúžasnější den, co doposud zažil. Jim mu dal ochutnat hamburger zakoupený
ve fastfoodu kousek od školy, nechal ho ochutnat whisky, kterou doma vzal otci ze skříně, a
nabídl mu i cigarety. Od toho dne se Kim změnil. Chodil za školu, jedl maso, zhoršil si známky
ve škole a policie ho dokonce několikrát přistihla, jak společně s kamarády sprejuje na stěny a
sochy v parku nedaleko školy.
Takto to trvalo přibližně dva roky, a to až do doby, než policie Kima přistihla, jak opilý
vykrádá obchod s lihovinami. Policie na základě jeho výslechu nabyla důvodné obavy, že Kim
bude trestnou činnost, pro niž je stíhán, opakovat. Proto bylo následně soudem s ohledem na
tyto skutečnosti rozhodnuto o vzetí Kima do vazby, kde měl čekat na hlavní líčení. Hrozil mu
trest odnětí svobody ve výši 3 let. Policie o této situaci samozřejmě v mezidobí informovala
Kimovy rodiče, kteří, jakmile se to dozvěděli, nasedli do auta a jeli na policejní stanici. Spěchali
za svým synem. Kimův otec jel však až příliš rychle, čímž zavinil autonehodu, kterou ani jeden
z nich nepřežil.
Ztráta rodičů Kima naprosto zdrtila a přiměla ho přehodnotit svůj život. Aby uctil
památku svých rodičů, znovu se vrátil na cestu učení buddhistické Mahájánské školy. V této
víře žil skoro celý život a cítil, že skrze tuto víru se znovu v duchu setká se svými rodiči.
Rozhodl se tedy opět dodržovat všechna pravidla buddhistického učení Mahájánské školy tak,
jak ho jeho rodiče učili, tedy i přísné vegetariánství.
Ve Věznici Robbensur nebyli na vegetariány připraveni. V jídelníčku pro vězně bylo
hodně masa a masitých pokrmů. Pokrmy z masa kuřecího, vepřového, či hovězího se na
jídelníčku objevovaly alespoň čtyřikrát do týdne. Když se Kim ptal, jak může změnit typ stravy,
dozorce mu řekl, ať si stěžuje u ředitele. Kim tak podal žádost řediteli věznice, aby mu byla v
souladu s jeho vírou poskytována vegetariánská strava. Ředitel věznice jeho žádosti nevyhověl
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s odůvodněním, že ve věznici, kde je téměř 2 000 vězňů, by bylo finančně příliš náročné
připravovat speciální bezmasé jídlo jen pro jednoho vězně. Stejně tak by to kladlo zvýšené
nároky na kuchyňský personál ve vězení.
Kim se s tímto rozhodnutím ředitele nehodlal smířit, proto podal stížnost k Ministerstvu
spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti jeho stížnosti nevyhovělo a zamítlo ji pro zjevný
rozpor s veřejným pořádkem, neboť Kim dostatečně neprokázal existenci důvodu pro
poskytování výhradně vegetariánské stravy, jelikož se již bez této stravy v minulosti obešel.
Vyhověním stížnosti by byla věznice nucena uspokojit individuální požadavek jednoho vězně,
jenž by tak byl ve stravě zvýhodněn vůči jiným vězňům. Takovéto opatření by navíc mohlo
představovat nepřiměřenou finanční zátěž pro rozpočet věznice, čímž by byla nepřímo ohrožena
i kvalita zacházení s jinými vězni, což by v konečném důsledku odporovalo veřejnému pořádku
Agnoské republiky. Po zamítnutí stížnosti se Kim obrátil dne 29. 1. 2018 se správní žalobou na
Krajský soud v Egaru, který tuto žalobu dne 25. 4. 2018 zamítl. Kim poté vyzkoušel všechny
možné dostupné opravné prostředky, až stanul dne 3. 12. 2018 před Ústavním soudem Agnosie,
jenž jeho stížnosti rovněž nevyhověl.
Kimovi nezbývalo než se obrátit na Evropský soud pro lidská práva, kde namítal, že
soudy v Agnosii porušily jeho právo na svobodu náboženského vyznání ve spojení se zákazem
diskriminace. Neumožnily mu totiž jíst stravu, která by byla v souladu s jeho náboženským
přesvědčením, čímž porušily jeho práva garantovaná Evropskou úmluvou o ochraně lidských
práv a základních svobod. Stížnost byla Evropskému soudu pro lidská práva doručena dne
13. 1. 2019.
Agnoská republika je smluvní stranou Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod od roku 1991.
Při řešení případu mějte na paměti tyto skutečnosti:
1.

Kim namítá, že Agnosie porušila jeho základní lidské právo na svobodu myšlení,
svědomí a náboženského vyznání ve spojení se zákazem diskriminace, neboť mu
neumožnila jíst stravu, která by byla v souladu s jeho náboženským přesvědčením, čímž
se Agnosie dopustila porušení svých mezinárodních závazků.

2.

Agnoská republika namítá, že poskytnutí

stravy v souladu s náboženským

přesvědčením by bylo ve zjevném rozporu s veřejným pořádkem Agnosie.
3.

Po procesní stránce nedošlo v tomto případu k žádnému porušení právních předpisů.
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Příloha č. 1

Žádost o změnu stravy
Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s důležitou prosbou. V první polovině září
tohoto roku jsem byl za trestný čin umístěn do věznice, která je pod
vaším vedením. Proti trestu nic nenamítám, jsem si vědom svých
prohřešků, které si zde musím odpykat. To, co jsem tehdy udělal, mě
velice mrzí, avšak nejvíce mě tíží svědomí kvůli mým rodičům. Když
mě po mém vloupání zatkla policie a odvezla na stanici, mí rodiče
jeli hned za mnou. Stala se jim ale dopravní nehoda a oba na místě
zemřeli. Nikdy si nepřestanu vyčítat, že jsem zavinil jejich smrt svým
nezodpovědným, neomluvitelným chováním. Jedinou útěchou je cesta
k pokání, kterou jsem se vydal. Ještě před nástupem k výkonu trestu
jsem se rozhodl navrátit k víře, ve které jsem byl od malička
vychováván.
Mahájánskou buddhistickou školu mí rodiče objevili při své
cestě na Sumatru, ještě jako studenti. Toto učení se jim natolik zalíbilo,
že se rozhodli v něm žít. Dokonce k tomu přesvědčili i dědečka
s babičkou z maminčiny strany. Jak tedy vidíte, tato víra je se mnou
a mou rodinou spjata již několik desítek let. Mahájánská škola má
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ovšem několik pravidel, která je třeba dodržovat, kam patří i vyhnout
se konzumaci masa. A tady přichází má prosba na Vás.
Naneštěstí, ve věznici se podávají masitá jídla minimálně
čtyřikrát do týdne. Ačkoliv chápu, že máte povinnost poskytovat
nutričně

vyváženou

stravu,

pro

mě

je

tímto

situace

značně

komplikovaná. Čtyřikrát do týdne jsem nucen jíst pouze přílohy
k masu a někdy ani ty ne, protože jsou zalité šťávou z masa. Chtěl
bych Vás tedy poprosit, zda byste mohl zařídit, aby mi byla
připravována strava výhradně vegetariánská. Nechci žádný luxus,
bohatě mi stačí kousek tofu nebo seitanu. Myslím, že to ani nezpůsobí
žádné náklady navíc, protože za peníze na mou porci masa můžete
koupit nějakou z náhražek.
Skutečně bych Vás o to nežádal, kdyby to nebylo nutné, ale
nemám jinou možnost. Není to nějaký můj rozmar, chci jen pokračovat
ve víře a dodržovat hodnoty, které mi mí zesnulí rodiče vštípili a díky
kterým snad aspoň trochu ulevím svému svědomí a uctím jejich
památku. Opravdu doufám, že se nám podaří dohodnout a předem
děkuji, pokud se rozhodnete mé žádosti vyhovět.
Ve Věznici Robbensur v Egaru dne 14. 12. 2017
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Příloha č. 2

Vězeňská služba Agnosie
Věznice Robbensur
26 Greenhill Street, P.O.BOX 73, 640 32 Egaro, Agnosie
tel.: 432 616 247, fax: 432 127 334, ISDS: abtw8d2
Č. j.: VS-1583-22/SJ-2018-160220
V Egaru dne 18. 12. 2017

Věc: Žádost o změnu stravy vězně Kima Kamapy
Vážený pane Kamapo,
k Vaší žádosti o změnu stravy ze dne 14. 12. 2017 Vám sděluji, že bohužel není v technických,
personálních a zejména ani ve finančních možnostech věznice zajistit splnění Vašeho
požadavku na poskytování vegetariánské stravy. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 257/2003
Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, se odsouzeným poskytuje
pravidelná strava za podmínek a v hodnotách, které odpovídají požadavku udržení zdraví a
přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti vykonávané práce. V rozsahu, v jakém
to umožňují podmínky věznice, se přitom přihlíží k požadavkům kulturních a náboženských
tradic odsouzených. Podmínkami věznice se dle ustanovení § 33 odst. 2 a 3 nařízení generálního
ředitele Vězeňské služby Agnosie č. 18/2011 rozumí vybavení kuchyně vhodným
technologickým zařízením, kvalifikace personálu, dostupnost odpovídajících surovin a zajištění
zdravotní nezávadnosti připravované stravy. Z vyjmenovaných podmínek Věznice Robbensur
nesplňuje ani jednu. Ke splnění těchto podmínek by bylo nezbytné investovat značné finanční
prostředky do modernizace vybavení kuchyně a rekvalifikace personálu, které však věznice
k dispozici nemá.
S ohledem na nedostatek financí v rozpočtu věznice a skutečnost, že z celkového počtu 1969
vězňů umístěných v mé věznici jste jediný, kdo požaduje vegetariánskou stravu, považuji
vyhovění Vaší žádosti za nepřijatelné. Příprava speciálních vegetariánských pokrmů pouze pro
jednoho vězně by představovala pro Věznici Robbensur nepřiměřené břemeno, které by zcela
přesahovalo rámec požadavků kladených na věznice právními předpisy. Případné vyhovění
stížnosti by se naopak mohlo negativně projevit v kvalitě poskytované stravy ostatním vězňům,
což by s největší pravděpodobností vyvolalo nepokoje v celé věznici.
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Odhlédnu-li od výše uvedených důvodů, které mi neumožňují Vaší žádosti vyhovět, musím po
detailním seznámením se s Vaším spisem rovněž vyjádřit pochybnost nad skutečnou
pohnutkou, jenž Vás k sepsání žádosti vedla. Ze spisu na základě Vašich výpovědí zcela
jednoznačně vyplývá, že jste v uplynulých dvou letech před nástupem do výkonu trestu ve
Věznici Robbensur žádnou zvláštní životosprávu nedodržoval. Pokud tedy ve své žádosti
uvádíte, že jste se z důvodu vlastního pokání a uctění památky Vašich zesnulých rodičů rozhodl
navrátit k víře, jejíž součástí je i vegetariánská strava, vnímám tento požadavek spíše jako snahu
rezignovat na pravidla než jako nezbytnou součást Vaší nově zvolené duchovní cesty.
Vaše ztráta mě samozřejmě velmi mrzí, a proto mi dovolte Vám touto cestou vyjádřit upřímnou
soustrast. Jako projev dobré vůle a vstřícného gesta Vám nabízím v souladu s ustanovením §
15 odst. 2 vyhlášky č. 273/2005 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve
znění pozdějších předpisů, abyste si pořizoval vegetariánskou stravu na vlastní náklady.

Vrchní rada
plk. Mgr. David Pauker
ředitel Věznice Robbensur
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Příloha č. 3

Agnosinky.ag
Hlavní stránka » Domácí

Věznice praskají ve švech, peníze pro ně však nejsou
Schválený rozpočet na příští rok mnozí chválí, Vězeňská služba Agnosie to však není.
Rozpočet pro věznice je oproti předchozím letům značně menší navzdory tomu, že vězňů
přibývá. Nespokojenost s tímto krokem státu vyjádřila Vězeňská služba Agnosie, která
spravuje všechny věznice v zemi.
středa 15. listopadu 2017, 9:46 – Capitol
„Vláda si neuvědomuje, jak závažný
problém tyto škrty v rozpočtu pro
věznice představují. Každý den nám
přibývají vězni, potřebujeme více
zaměstnanců, které je nutné řádně
proškolit, chybí nám také vybavení,
abychom zajistili bezpečnost, dalším
problémem jsou zdražující se
potraviny. Konkrétně v našem
objektu by bylo třeba některé
budovy rekonstruovat, to je ale s tak
malým rozpočtem nemyslitelné,“
sdělil ředitel jedné z agnoských
věznic.

▲Ilustrační foto

Ostatní vedoucí věznic se s tímto vyjádřením plně ztotožňují a dále doplňují, že mají obavu, aby si udrželi
stávající zaměstnance, neboť není možné jim zajistit lepší platové ohodnocení, přestože pracovní podmínky
jsou náročné. „Je to skutečně vyčerpávající a velmi zodpovědná práce, která není dostatečně ohodnocená.
Když jsem se o snížení rozpočtu dozvěděla, začala jsem uvažovat i o změně zaměstnání,“ uvedla
zaměstnankyně jedné věznice.
Ministerstvo financí se brání tím, že očekávalo zajištění části prostředků pro věznice z dotačních programů,
avšak v těchto programech se zpravidla uspět nepovedlo. Ředitelé věznic jsou z celé situace zoufalí. Mnozí
očekávali, že ministr financí přijde s nějakým řešením, ten však ve snížení rozpočtu pro věznice nespatřuje
zásadní problém. „Samozřejmě nás to velmi mrzí, investovat bylo třeba do všech oblastí a s dotacemi jsme
skutečně počítali, nicméně jsme si nechali vypracovat studii, ze které jasně vyplývá, že je při drobných
úsporných opatřeních možné zajistit bezpečný a bezproblémový chod věznic jako doposud,“ uzavřel
ministr financí Agnoské republiky.
Prudká diskuze se rozpoutala také na sociálních sítích, kde zaznívají mnohdy poměrně radikální názory a
diskuze se vyostřuje. „Vězení není hotel! Je jen dobře, že peníze na luxus mít nebudou!“ píše například
jeden uživatel. Jiní se ale obávají o bezpečnost a dostatečné zajištění vězňů.
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Příloha č. 4
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
35 Court Street, Capitol, Agnosie
Č. j. MS-810627-2018
V Capitolu dne 18. 1. 2018

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 303/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, o stížnosti Kima Kamapy, narozeného 3. 9. 1999, bytem 33
Rajana Street, 733 45 Abugo, Agnosie, identifikační číslo stěžovatele 62573 (dále jen
„stěžovatel“), kterou napadl rozhodnutí ředitele Věznice Robbensur v Egaru
t a k t o:
Stížnost proti rozhodnutí ředitele Věznice Robbensur v Egaru ze dne 18. 12. 2017, podaná
Kimem Kamapou dne 21. 12. 2017, identifikační číslo 62573, se zamítá.

Odůvodnění
Ministerstvo spravedlnosti obdrželo dne 27. 12. 2017 stížnost Kima Kamapy proti rozhodnutí
ředitele Věznice Robbensur v Egaru, jímž nebylo vyhověno jeho žádosti o poskytování
vegetariánské stravy. Stěžovatel Kim Kamapa, toho času ve výkonu trestu odnětí svobody ve
Věznici Robbensur v Egaru, se u ředitele uvedené věznice domáhal poskytnutí vegetariánské
stravy z důvodu jeho náboženského vyznání ve smyslu čl. 13 ústavního zákona č. 6/1999 Sb.,
Listina základních práv a svobod Agnoské republiky (dále jen „Listina“). V žádosti uvedl, že
je buddhista a pro uctění památky svých mrtvých rodičů chce žít v souladu s učením
buddhistické Mahájánské školy. Stěžovateli však nebylo vyhověno, neboť příprava
vegetariánské stravy by představovala nepřiměřené břemeno pro věznici, zejména s ohledem
na finanční dopady, personální složení stravovacího zařízení věznice a specifičnost
vegetariánské stravy. V zamítavém odůvodnění bylo dále uvedeno, že ze strany stěžovatele se
jedná o pouhou snahu rezignovat na pravidla. Nadto, stravovací režim je pro věznice fixně
stanovený s ohledem na předepsané výživové požadavky pro vězně, které musí dodržovat
všechna zařízení omezující osobní svobodu osob v Agnosii. Proti tomuto rozhodnutí ředitele
podal dne 21. 12. 2017 stěžovatel stížnost k Ministerstvu spravedlnosti.
Ministerstvo spravedlnosti se při zjišťovaní skutkových okolností ztotožnilo s argumentací
ředitele věznice, že splnění požadavku stěžovatele na poskytování vegetariánské stravy by pro
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Věznici Robbensur představovalo nepřiměřené břemeno, neboť ve věznici v Egaru je přibližně
2000 vězňů. Příprava zvláštních jídel pouze pro jednu osobu by dle Ministerstva spravedlnosti
znamenala nadměrné zatížení vězeňských orgánů. Pokud by státním orgánům byla uložena
povinnost poskytovat každému vězni speciální stravu v souladu s jeho přesvědčením, na stát by
byl kladen nepřiměřeně přísný požadavek. Ministerstvo spravedlnosti je přesvědčeno, že je
důležité hledat spravedlivou rovnováhu mezi zájmy instituce a zájmy dotyčného jednotlivce,
přičemž přijetí zvláštních opatření pro jednoho vězně by mohlo mít nepřiměřený finanční dopad
na chod instituce, čímž by byla nepřímo ohrožena i kvalita zacházení s jinými vězni. S ohledem
na tento fakt by stěžovatel při poskytnutí vegetariánské stravy byl výrazně zvýhodněn oproti
ostatním vězňům, což by v konečném důsledku odporovalo veřejnému pořádku Agnoské
republiky.
Ministerstvo spravedlnosti dále shledalo, že stěžovatel dostatečně neprokázal svou víru dle čl.
13 Listiny. Článek 13 Listiny stanovuje, že „[k]aždý má právo svobodně projevovat své
náboženství nebo víru bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony a zachováváním obřadu.
Toto právo může být omezeno pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti
nebo práv a svobod druhých.“ Jak sám stěžovatel uvedl v žádosti řediteli věznice,
k buddhistické víře se obrátil krátce před nástupem do této věznice. Takto krátký časový
interval k dostatečnému prokázání stěžovateli víry dle Ministerstva spravedlnosti nepostačuje.
Stěžovateli v tomto ohledu neprospívá ani fakt, že vedení jedné z agnoských věznic v Capitolu
v nedávné době zjistilo, že někteří zadržení změnili své náboženství, aby získali lepší stravu.
Proto je třeba pro daný případ klást zvýšené požadavky na prokázání víry stěžovatele a důrazně
rozlišovat mezi pouhými skutky inspirovanými náboženstvím a přesvědčením.
Z tohoto důvodu vyvstává klíčová otázka, zda konkrétní projev náboženství je nezbytný k tomu,
aby stěžovatel mohl realizovat svou ústavně garantovanou svobodu náboženského vyznání.
Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že buddhistická víra primárně nevyžaduje vegetariánský
způsob stravování. Stěžovatel navíc tento způsob stravování ani v posledních dvou letech, před
nástupem do výkonu trestu, k realizaci své svobody náboženského vyznání nepotřeboval. Na
základě těchto skutečností Ministerstvo spravedlnosti dospělo k závěru, že v případě
stěžovatelova rozhodnutí přijímat pouze vegetariánskou stravu se nejedná o projev náboženství,
ale pouze o čin, který je náboženstvím motivován a inspirován.
Ministerstvo spravedlnosti závěrem poznamenává, že si vyžádalo jídelníček věznice. Z něho
vyplývá, že strava se skládá z vegetariánských (dvakrát do týdne) i masitých jídel (pětkrát do
týdne), aby byla zajištěna vyváženost stravy a splněny požadavky na její složení včetně jejího
minimálního energetického a proteinového obsahu. Všem vězňům je tedy poskytnuta nutričně
vyvážená strava s ohledem na jejich věk, zdravotní stav, tělesnou kondici a povahu práce.
Ministerstvo spravedlnosti po zhodnocení všech skutečností shledalo, že stěžovatelovo jednání
je čin inspirovaný náboženstvím, a tudíž nespadá pod ochranu čl. 13 Listiny a čl. 9 Úmluvy.
Posuzovaná stížnost stěžovatele proto není důvodná. Podle § 26 odst. 2 písm. b) správního řádu
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stížnost, která je nedůvodná, správní orgán zamítne. Ministerstvo spravedlnosti proto svým
rozhodnutím stěžovatelovu stížnost ze všech výše uvedených důvodů zamítá.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 55 správního řádu podat žalobu ke Krajskému soudu
v Capitolu do 15 dnů od jeho doručení.
Rozhodnutí nabývá účinnosti dne 18. 1. 2018.
Stížnost byla vyřízena vedoucí úseku pro stížnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody
Mgr. Karolínou Stránskou, která v této věci jedná jménem Ministerstva spravedlnosti.
Karolína Stránská, v.r.
Za správnost vyhotovení odpovídá Bc. Klára Bozková.
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Příloha č. 5

JÍDELNÍ LÍSTEK
VĚZNICE ROBBENSUR
AGNOSIE
SNÍDANĚ
OBĚD
VEČEŘE
PŘÍDAVEK P MAL
PŘÍDAVEK P

PONDĚLÍ 8. 1. 2018
2 ks chléb (AL 1), máslo 20 g (AL 7), 10 dkg salámu, čaj
Selská polévka (AL 1,3,6,7,9), hovězí tokáň (AL 1,3,6,7,9), dušená rýže
Fazole na kyselo (AL 1,3,6,7,9), chléb 125 g (AL 1), okurka, čaj
Sladké pečivo (AL 1), mléko (AL 7)
3 ks rohlík (AL 1), máslo 20 g (AL 7), jogurt (AL 7)

VEČEŘE
PŘÍDAVEK P MAL
PŘÍDAVEK P

ÚTERÝ 9. 1. 2018
Chléb 250 g (AL 1), máslo (AL 7), med porc. 20 g, čaj
Česneková s vejcem (AL 1,3,6,7,9), bramborový knedlík (AL 1,12), špenát, 2
vařená vejce (AL 3)
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (AL 1,3,7), čaj
Rohlík 2 ks (AL 1), 5 dkg taveného sýra (AL 7), jablko
Jogurt (AL 7), 2 ks sv. pečivo (AL 1), ovoce

SNÍDANĚ
OBĚD
VEČEŘE
PŘÍDAVEK P MAL
PŘÍDAVEK

STŘEDA 10. 1. 2018
Chléb 250 g (AL 1), 2 vařená vejce (AL 3), máslo 20 g (AL 7), ovoce, čaj
Srbské rizoto (AL 6,9), salát (AL 3,6,7,9)
Těstoviny s uzeninou a vejci (AL 1,3,6,7,9), čaj
Houska 3 ks (AL 1), uzené maso 120 g, ovoce
Šunková pěna 50 g, flora (AL 7), 2 ks sv. pečivo (AL 1)

SNÍDANĚ
OBĚD

SNÍDANĚ
OBĚD
VEČEŘE
PŘÍDAVEK P MAL
PŘÍDAVEK P

SNÍDANĚ
OBĚD
VEČEŘE
PŘÍDAVEK P MAL
PŘÍDAVEK P

SNÍDANĚ
OBĚD
VEČEŘE
PŘÍDAVEK P MAL
PŘÍDAVEK P

ČTVRTEK 11. 1. 2018
Bílá káva (AL 7,12), 3 rohlíky (AL 1), flora (AL 7), ovoce
Polévka obilninová (AL 1,3,7,9), vepřový guláš bratislavský (AL 1,6,7,9),
houskové knedlíky (AL 1)
Polévka hovězí s játrovou rýží (AL 1,3,6,7,9), vepřové maso na žampionech
(AL 1,7,6), bramborový knedlík (AL 1,7)
Játrová pomazánka (AL 3,6,9), 2 ks chléb (AL 2), čaj
Sýr trojúhelníčky 4 ks (AL 7), 2 ks pečivo (AL 1), jablko
PÁTEK 12. 1. 2018
Kakao (AL 7,12), chléb 250 g (AL 1), máslo 20 g (AL 7), ovoce
Polévka zeleninová s kroupami (AL 1,3,7,9), květák smažený (AL 1,3,7),
brambor, okurka, čaj
Polévka fazolová (AL 1,6,7,9), rohlíky 3 ks (AL 1), čaj
Plátkový sýr 100 g (AL 7), houska 3 ks (AL 1), mléko ochucené (AL 7)
Zakysané mléko (kefír) 250 ml (AL 7), 2 ks sv. pečivo (AL 1)
SOBOTA 13. 1. 2018
Chléb 250 g (AL 1), balený salát 150 g (AL 9,6,3,4), rajče, čaj
Polévka hovězí se špenátovým kapáním (AL 1,3,6,7,9), hovězí na kmíně mleté
(AL 1,3,6,7,9), brambor, okurka
Jemné párky ohřívané, čočka na kyselo, okurka, čaj
Masová konzerva, máslo 20 g (AL 7), chléb 250 g (AL 1), nápoj bal., ovoce
Houska 3 ks (AL 1), plátkový sýr 100 g (AL 7), pomeranč
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SNÍDANĚ
OBĚD
VEČEŘE
PŘÍDAVEK P MAL
PŘÍDAVEK P
PŘEHLED ALERGENŮ
1 Obiloviny obsahující lepek
2 Korýši

NEDĚLE 14. 1. 2018
Pudink (AL 7,12), jogurt (AL 7), čaj
Brokolicová polévka (AL 1,3,6,7,9), pečené kuřecí stehno (AL 1,3), dušená
rýže
Masová směs po indicku (AL 1,3,6,7,9), vařené těstoviny (AL 1), čaj
Rohlík 3 ks (AL 1), tvarohový dezert (AL 7,3,1)
Houska 3 ks (AL 1), uzenina 100 g, jablko
3 Vejce
4 Ryby
5 Arašídy

6 Sójové boby
7 Mléko
8 Skořápkové plody

9 Celer
10 Hořčice
11 Sezamová semena

12 Oxid siřičitý, siřičitan
13 Vlčí bob (lupina)
14 Měkkýši

SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO JÍDLA JE JAKO NÁPOJ NABÍZENA TAKÉ VODA.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA!

_________________________
Vedoucí kuchařka

_________________________
Vedoucí stravování
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