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Indonéská příroda
– jedinečná a ohrožená
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fakultě Univerzity Karlovy na katedře ekologie. Věnuje se vědecké fotografii,
především na mikrofotografii pomocí elektronového mikroskopu. Účastní se
mnoha expedic, procestoval šest ze sedmi světových kontinentů a to nejen
s fotografickou technikou, ale také s drony, jimž se věnuje od začátku jejich existence. Na druhé nejvyšší hoře K2 se mu podařilo stanovit světový rekord letu
v nejvyšší nadmořské výšce dosažené komerčním dronem. V roce 2019 navštívil
a fotografoval indonéské ostrovy a podmořský svět. Návštěva Indonésie v něm
zanechala kromě fascinace úžasně pestrou přírodou i mnoho negativních dojmů
z ekologické situace v zemi.
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životního prostředí. Pracuje v ZOO Ústí nad Labem a na Fakultě tropického
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kritikem palmového oleje a vysazování palem olejných, které jsou v současné
době hlavní příčinou kácení a vypalování deštných pralesů na Borneu a s tím
souvisejícím rapidním ústupem rozmanitých živočišných forem života, ale
i zhoršujících se životních podmínek obyvatel žijících v místech plantáží palem
olejných v Indonésii. Stanislav Lhota mimo jiné hovoří plynně indonésky a je také
autorem řady českých i zahraničních odborných studií, ale i popularizačních
článků vykreslujících jeho ochranářskou práci a zážitky v Indonésii.
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Mgr. Hana Svobodová, bioložka, která se věnuje ochraně mořských želv.
V Česku vede organizaci Chráníme mořské želvy, z. s., v Indonésii spoluzakládala
Konservasi Biota Laut Berau (organizaci na ochranu mořského života v Berau).
Právě v jihovýchodní Asii, ve vodách Indického oceánu, je situace mořských želv
nejkritičtější. Na univerzitě v Padangu na Sumatře se naučila indonésky. Poté
působila v želvích centrech na Sumatře, Jávě a na Borneu jako dobrovolník, nyní
financuje činnost Konservasi Biota Laut Berau a pomáhá dalším centrům mentorsky a tím pracuje na zefektivnění světové ochrany mořských želv a redukci
nelegálního prodeje želvího masa, vajec a produktů z želvoviny. Bojuje také proti
centrům, kde drží želvy násilně. Snaží se informovat o situaci mořských želv
a efektivních způsobech jejich ochrany v Indonésii i v Česku.
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Mobilní aplikace Palm Oil Scanner
Aplikace funguje na principu vyhledávání výrobků
obsahujících palmový olej skenováním čárového
kódu. Široká databáze, kterou mohou doplňovat
i samotní uživatelé aplikace, obsahuje tisíce produktů. Jedná se zejména o potraviny, ale třeba
i o kosmetické výrobky nebo mléčné výrobky.
Po načtení čárového kódu produktu aplikace zjistí,
zda produkt obsahuje nebo neosahuje palmový olej
(nebo zda produkt není v databázi). Pokud výrobek
palmový olej obsahuje, můžete si zobrazit alternativy produktů neobsahující palmový olej. Samozřejmě lze obsah palmového oleje v produktu často
jednoduše vyčíst ze složení uvedeném na obalu.
Kromě ušetření času je však aplikace vhodná pro
odhalení přítomnosti palmového oleje v ingrediencích, ze kterých není na první pohled jasné, že také
obsahují palmový olej ( jedná se především o různé
směsi používané ve výrobě kosmetiky).

QR kód odkazu pro stažení aplikace na Google
Play a App Store.
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Seznam produktů obsahujících palmový olej
Oleje a tuky
tuk – Perla máslová příchuť (Unilever)
máslo s rostlinným podílem – Jihočeské AB (Madeta)
směsný tuk – Zlatá Haná (Olma)
ztužený tuk na pečení – Hera (Unilever)
ztužený tuk – Rama (Unilever)
roztíratelný směsný tuk – Rama s máslem (Unilever)
roztíratelný směsný tuk – Rama olivio (Unilever)
rostlinný roztíratelný tuk Flora Original
rostlinný roztíratelný tuk Flora Gold
rostlinný roztíratelný tuk Flora Light
roztíratelný směsný tuk – Bertolli
tuk na pečení – Promienna (Unilever)
tuk na smažení – Iva (KåKå)
rostlinný tuk – Omega
margarín – Alsan-s
margarín na pečení Stella
100% palmový olej
palmový olej (VitaPalm)
palmový olej (Master Martiny)
100% palmový tuk (Palmfrit)
palmový tuk (ARO)
palmový olej (Horeca)
Čokoládové produkty
lískooříšková pomazánka s kakaem – Nutella
(Ferrero)
dražovaná mléčná čokoláda – Lentilky (Orion)
dražovaná mléčná čokoláda – banánové Lentilky
(Orion)
lentilky čokoládové (M&M’s)
arašídy v čokoládě (M&M’s)
čokotyčinka – Mars (Mars)
čokotyčinka – Snickers (Mars)
čokoládová tyčinka Lion (Nestlé)
čokoládová tyčinka Rumba (Figaro)
čokotyčinka – MilkyWay (Mars)
čokotyčinka – Caramel (Milka, Mondeléz)
tyčinka – Kofila (Orion)
tyčinka – Banány v čokoládě (Orion)
tyčinka – Kaštany ledové (Orion)
tyčinka – Kaštany ledové v bílé čokoládě (Orion)
tyčinka – Kaštany ledové extra hořké (Orion)
čokotyčinka – Karmen (Orion, Nestlé)
čokoláda – Rybíz a vanilka (Orion)
čokoláda – nugát (Orion)
čokoláda – Pistácie (Orion)
čokotyčinka – Tvaroh a borůvka (Orion)
čokoláda karamelová (Orion)
čokoláda JoJo (Orion)
čokoláda na vaření (Orion)
čokoláda – Studentská mléčná, punč, švestky
(Orion)
čokoláda – Studentská pečeť mléčná, svařené
víno – jablko (Orion)

čokoláda – Studentská pečeť hořká (Orion)
čokoláda – Schogetten Almond Brittle (Ludwig
Schokolade)
čokoláda – Mléčná (Ke Kafíčku, Fammilky)
čokoláda – Arašídová (Ke Kafíčku, Fammilky)
Kakaová poleva na vaření (Kaumy)
čokoláda – Arašídová (Kaumy)
čokoláda – Mléčná (Kaumy)
čokoláda s nugátem (Bensdorp)
bonboniéra Geisha
bonboniéra – Toffifee (Storck)
bonboniéra – Tatiana original (Figaro)
bonboniéra Modré z nebe (Orion)
bonboniéra Modré z nebe košíčky (Orion)
čokoláda Kinder překvapení
Kinder Chocolate
čokoládové pralinky Thank you (Milka)
mini čokolády s příchutí (Milka)
čokoláda – Milka LU
čokoláda Milka s jahodovou příchutí
čokoláda Milka s příchutí Oreo
čokoláda Peppermint (Rotter Sport)
čokoláda Ritter Sport Coconut
čokoláda Ritter Sport Zitrone
bonboniéra Ferrero Rocher
čokoládové bonbony Lindt
čokoládové bonbony Lindt caramel
čokoládové bonbony Lindt cocos
čokoládové bonbony Lindt coconut
čokoládové bonbony Lindt extra dark
bonboniéra Merci (Storck)
bonboniéra Modré z nebe (Orion)
čokoládové bonbony Mon Chéri
kolekce bonbónů z hořké čokolády (M&S)
belgické čokoládové bonbóny (M&S)
bonbóny s vanilkovou náplní (M&S)
pralinky z mléčné čokolády s vínem (M&S)
čokoládové bonbony – Choco Wishes
čokoládová figurka (Kinder)
duté figurky z mléčné čokolády (Orion)
duté figurky s Lentilkami (Orion)
vánoční figurková kolekce mléčná (Orion)
vánoční rodinná kolekce mléčná (Orion)
Dětská vánoční kolekce (Orion)
Salonky višeň (Orion)
Salonky Margot (Orion)
Salonky Banánky (Orion)
Červená čokoládová hořká kolekce (Orion)
Zlatá čokoládová hořká kolekce (Orion)
Krémové figurky bílé a mléčné (Orion)
Krémové figurky vaječný likér (Orion)
Lanýžové figurky hořké (Orion)
Lanýžové figurky mléčné (Orion)
adventní kalendář (Lindt)
vánoční kalendář Merci
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bonboniéra – vánoční Toffifee (Strock)
různé druhy čokolády Ritter Sport
směs mléčné čokolády (Milka)
vánoční kalendář Merci
čokoládové bonbóny Merci
vánoční čokoláda Krteček (Yumy)
vánoční kalendář (Milka)
vánoční kalendář Lentilky (Orion)
vánoční kalendář (Happy Choco)
vánoční kalendář
Salonky červené (Figaro)
Salonky stříbrné (Figaro)
duté figurky z mléčné čokolády a salonky
(Chocoland)
bonbóny – Sweetie Treat Box (M&S)
čokoládová figurka – The Pinguin (M&S)
želé bonbóny s příchutí jablka a maliny (M&S)
vánoční pudink – classic recipe (M&S)
vánoční pudink – bez alkoholu (M&S)
Cukrovinky a sušenky
sušenka – Twix (Mars)
sušenka – Twix cappuccino (Mars)
sušenka – Kinder bueno (Ferrero)
sušenka – Big 3Bit
sušenky Oreo original
sušenky Choco Minis (Milka)
sušenky Choco Cow (Milka)
sušenky Disco s čokoládovou náplní (Opavia)
tyčinka Margot v banánu (Orion)
tyčinka Koko (Orion)
tyčinka Kokos
tyčinka s kokosovou příchutí Madam (Chocoland)
oplatka – Fidorka s kokosem (Opavia)
sušenka – Fidorka hořká (Opavia, Mondeléz)
sušenka – Fidorka bílá (Opavia)
tradiční Lázeňské oplatky oříškové – Kolonáda
(Opavia)
oplatky s příchutí chilli a kakao (Luxur)
směs sušenek The Passion
sušenky karamelové (Lotus)
perník s náplní borůvek
složení – perníček s náplní borůvky
perník s ovocnou náplní
ovocný perník Čertík (Perníkář)
sójový suk (Soco)
Sójová tyčinka (Karlova Koruna, Penny)
tyčinka – Sójový kmen (Lidl)
sójová tyčinka – kokos Marcius (First Nice)
BIO sušenky – špaldové (Natural)
sušenky BeBe rodinné
sušenky BeBe rodinné
sušenky – polomáčené mléčné Zlaté (Opavia)
sušenky – polomáčené hořké Zlaté (Opavia)
Zlaté, Sušenky s čokoládovými kousky (Opavia)
Zlaté sušenky s kousky čokolády a lískovými oříšky
(Opavia, Mondeléz)

sušenky se skořicí a kakaem – Zlaté, Esíčka (Opavia)
kakaové sušenky s kokosem – Zlaté, Koka (Opavia)
sušenky – kolečka Zlaté (Opavia)
sušenky Florenta (Opavia)
sušenka – BeBe Dobré ráno, S jogurtem a kakaovou
sušenkou (Opavia)
sušenky – BeBe Dobré ráno, Mazané s kakaem
a oříšky (Opavia)
sušenka – Delissa lískooříšková (Orion, Nestlé)
sušenka – Delissa hořká (Orion, Nestlé)
sušenka – Delissa v čokoládě kokosová (Orion,
Nestlé)
sušenka -Delissa křehká (Orion)
sušenka – oříšková Siesta
sušenka Mila (Sedita)
sušenka Anita (Sedita)
sušenka Lina (Sedita)
sušenka – Vesna (Sedita)
sušenky – Tatranky s lískovými oříšky (Opavia,
Mondelez)
sušenky – Tatranky čokoládové (Opavia, Mondelez)
sušenka Horalky (Opavia)
tatranky s čokoládovou příchutí (Pečivárne)
tatranky s mléčnou náplní (Pečivárne)
tatranky s oříškovou náplní (Pečivárne)
sušenky – Jizerky (Penny)
sušenky Ela (Sedita)
sušenka – Kakaové řezy (Sedita)
sušenky Kávenky (Sedita)
sušenky – Fammilky oříškové (Fammilky)
sušenky – Hořické trubičky (Karlova Koruna, Penny)
sušenka – Papita (Solen)
oplatka – Roger lískooříškový (Tastino, Lidl)
oplatka – Roger s čokoládou (Tastino, Lidl)
oplatka – Roger s kokosem (Tastino, Lidl)
oplatka – Roger s kakaem (Tastino, Lidl)
sušenka Marilky (Marila)
sušenka Milky Hazelnut (Sondey)
oplatky s citrónovou nálplní (Napoli)
sušenky – Apeninky (Tastino, Lidl)
sušenky – Sofinky lískooříškové (Tastino, Lidl)
sušenky – Sofinky kakaové (Tastino, Lidl)
Trubičky (Tastino, Lidl)
sušenky Zuzanky
sušenky Ginger snaps (MS)
sušenky – Věnečky žloutkové (Dolcezza)
Čajové pečivo (Penny)
sušenky s čokoládovými kousky a rozikami
oplatky – Hořické trubičky (Petráčkovy hořické
trubičky)
sušenky – Sweet Selection (neznámý výrobce)
sušenky KEX (IKEA)
oplatky s mléčnou čokoládou (IKEA)
bonbóny Besipky Lipo (Nestlé)
lentilky fruity (Nestlé)
polomáčené želé Arabesky (Orion)
bonbóny – papoušci JoJo
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bonbóny – medvídci (JoJo)
bonbóny – pajpky (JoJo)
bonbóny – vexta (JoJo)
bonbóny Balla-Balla (Haribo)
želé bonbóny (Trolli)
želé bonbóny (Red Band)
želé bonbóny cars (Red Band)
furé s kakaovou náplní Slavia (SFINX)
karamelky Milky (Strock)
peprmintky v hořké čokoládě (Orion)
Cereální výrobky a křupinky
BIO müsli špaldové
BIO amarantová tyčinka (Alnatura)
BIO tyčinka – Bio Fit
tyčinka – Fitness (Nestlé)
tyčinka – Fitness oříšková (Nestlé)
tyčinka – Fitness čokoládová (Nestlé)
tyčinka – Nesquik (Nestlé)
tyčinka – Cini Minis (Nestlé)
tyčinka – musli jahodové (Nestlé)
tyčinka – Corny Big cherry and dark chocolate
(Hero Czech)
tyčinka – Corny Big apricot (Hero Czech)
tyčinka – Corny Big dark chocolate (Hero Czech)
tyčinka – Corny Big fruit lesní směs (Hero Czech)
tyčinka – Corny Big fruit jahoda (Hero Czech)
ovesná tyčinka – čokoláda a ořechy Mysli (Emco)
křupinky – Chocapic (Nestlé)
křupinky – Nesquik (Nestlé)
cereálie – Cini Minis (Nestlé)
cereální kakaové hvězdičky – Granko (Orion)
müsli Mixni (Bona Vita)
cereálie – Cereal fit (Bonavita)
cereální výrobek – Dobrá vláknina (Bonavita)
corn flakes (Viva)
cereálie – cereální polštářky Jeníkův lup (Bonavita)
křupinky – polštářky s vanilkovou náplní (Clever)
křupinky – polštářky s lískoořechovou náplní
(Clever)
křupinky – kakaové mušličky (Clever)
křupinky – kakaové kuličky (Clever)
křupinky – obilné kroužky s medem (Clever)
křupinky – Cereal Pillows Cocoa (Albert)
křupinky – Cereal Pillows Vanilla (nemáme
nafoceného výrobce pro Ahold)
kukuřičné chlebíčky – Silouette (Racio)
polomáčené rýžové chlebíčky (Racio)
rýžové chlebíčky – jogurtová poleva (Albert)
Rýžové chlebíčky – Pufovaný chlebíček rýžový
s kakaovou polevou (Korrekt)
Celozrnné chlebíčky pšeničné (Racio pro Ahold)
Slané pochutiny
BIO špaldové tyčinky slané (Biomila)
tyčinky celozrnné – Graham (Pekárna Král)
bramborové tyčinky (Bohemia)

Křupky arašídové (Secalo)
Křupky velké arašídové (Canto)
Staročeské brambůrky solené (Golden Snack)
brambůrky – Chips paprika (K-Classic)
brambůrky – Chips chilli (Classic, Kaufland)
brambůrky – Chips con olio di oliva (San Carlo
Europe)
Chips solené (Penny)
krekry – Tuc mini (Opavia)
kešu solené ArRashia
arašídy – loupané pražené solené (KK)
Obalované arašídy s wasabi – Wasabi peanuts
(K-Classic)
oříšky – Arašídy v paprikovém těstíčku Alesto (Lidl)
arašídy v těstíčku chilli – Alesto (Lidl)
arašídy ve wasabi (Perun)
rýžové krekry chilli (Perum)
snack – Sýýýrové koule (Úsovsko Food)
Snacks solený (Circuss, Lidl)
Snacks sýrový (Circuss, Lidl)
křupky – Flips Peanut (Circuss, Lidl)
krekry – Crackers (Circuss, Lidl)
preclíky – Pretzels solené (Circuss, Lidl)
směs pečiva – Snack Mix (Crusti Croc, Lidl)
slunečnicová semínka – Sunflower Seeds
(California, Lidl)
Popcorn máslový – (California, Lidl)
Popcorn solený – (California, Lidl)
popcorn – solený MCENNEDY
popcorn – solený (Soltino)
popcorn – slaný (Albert)
Maxx deep ridged Lay’s
brambůrky max cheese and onion Lay’s
brambůrky solené Lay’s
brambůrky strong Chilli and Lime Lay’s
brambůrky strong Wasabi Lay’s
solené brambůrky Crusti Croc (Lidl)
brambůrky jemně solené Perri
tortilla chips (Nuevo Progreso)
Tortilla chips
Tortilla chips – chilli (Casa Fiesta)
slané tortilla chips (Fine Life)
křupavé chlebové chipsy garlic Bake Rolls
suchary – Mini Bagel Snacks onion (Crusti Croc, Lidl)
krekry – jemně solené
bramborový snack – jemně solený (Albert)
arašídy v těstíčku (TESCO)
mix Quadro (Vest)
bylinkové preclíčky (Bohemia)
Pečivo
čajové pečivo (Penam)
časové pečivo se sladidlem (Penam)
sněhové pečivo – Sněhové pečivo mix (Inpeko)
čajová kolekce (PECUD)
vánočka Pečivo z Tábora (Domita)
závin s jablečnou náplní (Karlova pekárna)
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rohlík 50 g (Pecud, provoz Krupka)
nebalené pečivo – šátek listový se šlehačkou
(Mocca plus)
jemné pečivo – Skořicovník s drobenkou (Pecud)
Linecké rohlíčky polomáčené (Karlova Koruna,
Pekárny a cukrárny Klatovy)
linecké rohlíčky (Albert)
Koláč tlačený s tvarohovou náplní a přírodním
sladidlem (Penam)
Vafle Firenze (Confiserie)
vaječné vafle (Klar)
Tiramisu (Balconi)
medový dort Marlenka
Medovník originál
Medový řez (Penam)
roláda – Stracciatella (Goldfein)
roláda – marzipan (Goldfein)
pečený výrobek – FarciKao (Casalini)

polévka písmenková (Knorr)
polévka hrachová (Knorr)
krémová polévka – hříbky (Knorr)
krémová polévka – lišky (Knorr)
krémová polévka – chřest (Knorr)
bujón zeleninový (Knorr)
zeleninový bujón – extra silný(Maggi)
zeleninový bujón – Natur (Vitana)
zeleninový bujón – s olivovým olejem (Maggi)
hotová jíška světlá (Knorr)
hotová jíška tmavá (Knorr)
bolonská omáčka a těstoviny Bistro (Vitana)
instatní polévka – nudlová s krevetovou příchutí
(YumYum)
instatní polévka – nudlová s kuřecí příchutí
(YumYum)
instatní polévka – nudlová s mořskými plody
Mikochi (Vina Acecook)
instatní polévka – zeleninová (Misup)

Mléčné výrobky a zmrzliny
jogurt – choco waffles Mix (Müller)
jogurt – Dark Choc Waffle Flakes (Müller)
sýr – ústřická roláda
zmrzlina – Joy creamy caramel (Kilargo)
zmrzlina s jogurtem (Mrož)
zmrzlina choco Big Milk (Algida)
mražený krém Čokoládový dort
mražený krém Vanilkový dort
mražený krém Vanilka a čokoláda (Albert)
Tvarůžková pomazánka (Gurmán klub)
šlehačka ve spreji – Basic (Albert)
šlehačka ve spreji – Clever (Billa)

smažený hrášek (Leimer)
listové těsto – Lando (Kaufland)
listové těsto Toppo
Babické listové těsto (ŠETRA)
listové těsto Svoboda Blučina
BIO tortellini se zeleninou (Alnatura)
tortellini – ricotta a španát (Pastificio Bolognese)
sypká směs na přípravu medovníku (Labeta)
sypká směs na přípravu drobeného dortu (Labeta)

Masné výrobky
pomazánka Svačinka (Hamé)
Svačinková pomazánka (Viva)
Debrecínská pečeně (Řezníkův talíř)
Polotovary a hotová jídla
Nescafé 3v1
hranolky – French Fries (Kaufland Classic)
hranolky Zig Zag (Aviko)
bramborové pusinka předsmažené (Aviko)
mini větrníčky (Firenze)
Gulášová polévka (Hamé)
polévka gulášová (Albert)
základ jídla Čína (Vitana)
guláš Dobrý hostinec (Maggi)
směs na přípravu bramborove kaše s mlékem
(Knorr)
směs na přípravu bramborove kaše (Maggi)
česnečka Do hrnečku (Vitana)
polévka gulášová (Vitana)
polévka hrášková s uzeným masem (Maggi)
polévka hříbková (Maggi)
polévka žampiónová Knorr
polévka jarní Knorr

Omáčky a dochucovadla
omáčka na vaření Gran Cucina (HuLaLa)
ovocná směs s alkoholem
Pro nejmenší
BIO mléčná kaše (Hipp)
BIO počáteční mléčná kojenecká výživa (Hipp)
kojenecká strava Nutrilon 2
mléčná kaše Nutrilon banánanová
mléčný nápoj v prášku pro kojící matky (Nutrimama)
vanilková kašička (Sunarka)
mléčná kaše vícezrnná s ovocem (Hami)
krupicová kaše vanilková (Hami)
mléčná kaše rýžová s malinami (Hami)
mléčná kaše rýžovo-kukuřičná – první kaše (Hami)
mléčná kaše Bebivita 3
počáteční kojenecká výživa BEBA 1 (Nestlé)
počáteční kojenecká výživa BEBA 1 comfort (Nestlé)
kojenecká výživa BEBA AL 110 (Nestlé)
mléčno-obilný příkrm (Nestlé)
mléčná kaše – první kaše (Nestlé)
medové sušenky s banány (Sunarka)
dětské sušenky – písmenkové (Sunarka)
sušenky – Baby (Nestlé)

Zdroj dat
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/pomahamejim-prezit/palmovy-olej/9755-seznam-vyrobku
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