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Výsledky soutěží na Cannafestu 2016

Konopa - Cannafest 2016

Iveta Marková

Výsledky soutěží o nejlepší konopný nápoj a nejlepší konopný olej 2016:

Soutěžní přehlídka konopných nápojů se (až na malou výjimku) stala tradiční součástí
doprovodného programu mezinárodního veletrhu Cannafest.
Letos odborná porota hodnotila v sobotní části soutěže piva, alkoholické nápoje a nealkoholické
nápoje v oddělených kategoriích. Vzorky byly jednotlivým porotcům předkládány anonymně.
Tzn. porotci hodnotili chuťové a další senzorické vlastnosti piv, aniž tušili, který výrobce nebo
distributor nápoj předkládá. Porota měla nelehkou úlohu, neboť všechny předkládané vzorky
byly kvalitní. Potěšil výrok profesionálního someliera, že všechny nápoje byly přírodní, bez
jakékoliv umělé příchutě.

Výsledkem hodnocení v kategorii PIVA je:

1. místo - pivo KonoPí, které pro družstvo Zemědruh vaří pivovar Kozlíček
2. místo – Bier-Company GbR z Berlína s pivem Turn
3. místo - Hemp Valley Beer Novopackého pivovaru, letos bylo pivo Extra Strong
Pouhé 2 body dělily v pořadí 4. pivo Sušičák, které vaří Pivovar u Švelchů ze Sušice.

V kategorii ALKOHOLICKÉ NÁPOJE byly uděleny následující ceny:

1. místo – Cannabis-cider, jemně perlivý nápoj firmy Maximal Cannabis
O druhé a třetí místo se dělí Jemnická medovina družstva Zemědruh a Jeníkova Konopka
dodaná Janem Pištorou.

 Pořadí v kategorii  NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE:

1. místo – Icemann za konopný nápoj ICE-TEA HUSTEA
Vyrovnanou kvalitu soutěžních nápojů dokazuje další dělené druhé místo a to mezi KaKauKo
slovenské firmy SUM a zelený raw drink Stanislava Millera. Tento autor uspěl i se svým
proteinovým nápojem s konopným semínkem a páté místo obsadil čajový extrakt firmy Samurai
Shot.

V odborné porotě zasedli: 
Karel Nečada – pivní someliér z Pivovarského klubu v Karlíně
Michal Ketner – člen Pirátské strany, 
Tomáš Rohal – zástupce Prvního pražského Konopnictví – firmy Bohempia
Iveta Marková – členka výboru Konopy z.s.

V neděli odborná porota hodnotila za podobných podmínek

PANENSKÝ KONOPNÝ OLEJ:

1. místo získal Čerstvý konopný olej Dedolej s.r.o.
2. a 3. místo shodně konopný olej Extra Virgin Zelené Země s.r.o. a Čerstvý konopný olej
družstva Zemědruh.

Diplomem za účast byl ohodnocen i Panenský konopný olej fy Hemp-Production CZ a Bio
konopný olej slovenské firmy SUM.

Obměněné odborné porotě  předsedala Doc.Ing. Marie Hrušková (VŠChT).
Dalšími hodnotiteli byli: 
Renata Steinmetzová, (reprezentanka časopisu Kvalitní život a školená gurmánka),
Jan Vít - Trčka (etnolog, k. antropolog, předseda z.s. Konopa)
 Karel Nečada – pivní someliér z Pivovarského klubu v Karlíně
a Mikuláš Ferjenčík – člen Pirátské strany a pražský zastupitel.

Výběr návštěvníků:

Stejné vzorky, které hodnotila porota, ochutnávali i diváci. Podle jejich hlasování byl nejlepší olej
ze Zelené Země. Druhý byl olej společnosti SUM a pouhý bod za ním olej družstva Zemědruh.
Čtvrté a páté místo opět dělil rozdíl jednoho bodu a to olej Dedolej s.r.o. a Hemp-Production CZ

Jak konstatovala předsedkyně poroty doc. Marie Hrušková, soutěže se vyznačovaly vysokou
kvalitou přihlášených olejů.

Všem zúčastněným i hlasujícím, jakož i odborné porotě pod metodickým vedením Marie
Hruškové děkujeme. Oceněným blahopřejeme!

 
Konopa - zóna dílen na Cannafestu

Cannafest 2016 - ani letos nebude chybět KONOPA - zóna dílen.

Konopa připravuje nejen zajímavé ukázky řemeslného i domáckého zpracování všech
konopných materiálů, ale i novinky. Letos uvidíte a při troše štěstí také ochutnáte něco zcela
nového podle zcela starých receptur.

Program ukázek, dílen a soutěží budeme uveřejňovat postupně, jak budeme mít potvrzenou
účast mistrů či lektorů.

Tradiční soutěžní přehlídky o nejlepší konopné pivo nejchutnější konopný nápoj a o nejkvalitnější
konopný olej budouvyhodnocovány bezprostředně po degustacích.

 
Konopí jako krok k potravinové soběstačnosti

Možnosti nových cereálních a bezlepkových potravin v regionálním
kontextu

je téma projektu Konopy, který podpořilo svým grantem Ministerstvo zemědělství ČR
v rámci programu

Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele,  bezpečnost a kvalita potravin.

Celý článek...
 

http://www.zelenykruh.cz/

SÚKL vydal předpis pro léčebné konopí

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil informace o léčebném konopí pro pacienty

Informace pro pacienty

Informace týkající se konopí pro léčebné použití pro pacienty.  

Co naleznete v této informaci:

1. Co je konopí pro léčebné použití?
2. Druhy konopí pro léčebné použití a předepisování individuálně připravovaných léčivých

přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.
3. Upozornění a omezení pro používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s

obsahem konopí pro léčebné použití.
4. Používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné

použití.
5. Nežádoucí účinky.
6. Návod k uchovávání konopí pro léčebné použití

Tyto informace jsou určeny pro pacienty, kterým ošetřující lékař specialista předepsal na
základě jejich diagnózy individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro
léčebné použití. Jsou zde uvedeny základní informace o tomto podpůrném léčivém přípravku,
jeho účincích a doporučený způsob jeho použití.

1. Co je konopí pro léčebné použití?

Konopí pro léčebné použití jsou sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis
indica Lam. Konopí pro léčebné použití obsahuje řadu účinných složek, mezi nimi Δ-9-
tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD), dále též vonné látky (terpeny). Účinky konopí
způsobuje hlavně THC, ale i další látky – jako např. CBD – mohou ovlivňovat účinnost tohoto
podpůrného léčivého přípravku. Konopí pro léčebné použití vydávané v lékárnách splňuje
kvalitativní požadavky na léčivé látky používané pro přípravu v lékárnách. Je indikováno ke
zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění, jedná se o léčbu podpůrnou.

2. Druhy léčebného konopí a předepisování individuálně připravovaných léčivých
přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Existuje několik druhů konopí pro léčebné použití s různým poměrem účinných složek a
jejich množstvím, a tudíž různými účinky. Určení optimálního druhu konopí pro léčebné
použití závisí na projevech onemocnění.
Druh konopí pro léčebné použití a způsob jeho používání určuje vždy lékař. 
Lékař předepíše konopí pro léčebné použití pacientovi pouze v tom případě, kdy je
přínosné stávající léčbu pacienta doplnit účinkem látek obsažených v konopí pro léčebné
použití.
Na začátku užívání se obvykle předepisuje menší množství individuálně připravovaného
léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití. Pokud je účinek nedostačující,
lékař může dávku zvýšit, a to až do množství 30g/měsíc. Předepsané množství tak může
kolísat od 0,25g/týden až k 7,5g/týden.
Než začnete konopí pro léčebné použití užívat, lékař provede důkladné vyšetření ke
zhodnocení Vašeho zdravotního stavu a posoudí Vaši předchozí léčbu.
Užívání konopí pro léčebné použití může v některých případech vést ke snížení dávek
léčiv užívaných při léčbě základního onemocnění, případně ke zmírnění vedlejších účinků
této léčby. Lékař předepíše konopí pro léčebné použití pouze v případě, kdy je přínosné
stávající léčbu doplnit účinkem látek obsažených v konopí pro léčebné použití.
Účinky konopí pro léčebné použití závisí nejen na základním onemocnění, ale i na
rozdílnosti vnímání účinku jednotlivými pacienty.
Upozorněte svého lékaře, trpíte-li jakoukoliv srdeční chorobou nebo v případě genetické
dispozice k psychózám (např. schizofrenie) nebo k jiným psychickým poruchám.
Ošetřující lékař bude pravidelně kontrolovat Váš zdravotní stav, aby zjistil, zda můžete
v užívání konopí pro léčebné použití pokračovat, a v případě potřeby upraví dávkování.
Dodržujte předepsané dávkování a nikdy neměňte doporučenou dávku bez
konzultace s lékařem.

Konopí pro léčebné použití je možno použít ke zmírnění příznaků u těchto indikací:

Chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým
onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému,
systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest).
Spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy.
Nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění
nebo s léčbou onemocnění HIV.
Gilles de la Tourette syndrom.

3. Upozornění a omezení pro používání individuálně připravovaných léčivých
přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

V době těhotenství nebo kojení se léčba konopím pro léčebné použití nedoporučuje. 

Kouření
Kouření konopí pro léčebné použití není doporučováno, vhodnou metodou je inhalace pomocí
vaporizéru.

Cestování
Ujistěte se, že je legální vzít konopí pro léčebné použití s sebou do zemí, kam cestujete, i do
zemí, jimiž projíždíte. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Konopí pro léčebné použití může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou závratě či ospalost,
které mohou zhoršit schopnost úsudku a vykonávání kvalifikovaných úkonů. Byly zaznamenány
i případy krátkodobé ztráty vědomí.

Konopí pro léčebné účely patří mezi návykové látky a s ohledem na tuto skutečnost je třeba
omezit výkon některých činností, při kterých by mohl být ohrožen život nebo zdraví lidí nebo
způsobena škoda na majetku, jako např. řízení dopravních prostředků, výkon některých
zaměstnání, apod. (viz § 274 - trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky)

Důležité upozornění:

Konopí pro léčebné použití podléhá ustanovením zákona o návykových látkách!
Na konopí pro léčebné použití může vzniknout závislost!

4. Používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro
léčebné použití

Dodržujte předepsané dávkování a nikdy neměňte doporučenou dávku bez konzultace
s lékařem.
Na začátku používání konopí pro léčebné použití je doporučováno, aby u pacienta byla
přítomna další osoba, samota může vyvolat nepříjemné pocity.
Rychlost účinku je vysoce individuální a závisí na citlivosti pacienta.
Doporučovaný způsob podání konopí pro léčebné použití je formou nálevu či inhalace.
Inhalování konopí pro léčebné použití je doporučeno výhradně pomocí vaporizéru. Při
vaporizaci dochází k zahřívání na danou teplotu, při které se uvolňují aktivní látky.

Konopí pro léčebné použití ve formě nálevu
Při použití konopí pro léčebné použití ve formě nálevu trvá 30-90 minut, než je dosaženo
jakýkoliv účinku. Maximálního účinku je obvykle dosaženo po dvou až třech hodinách po požití
a odeznívá po dobu čtyř až osmi hodin. Konopí pro léčebné použití je možné užít v různou
denní dobu; na lačno, současně s jídlem nebo po jídle. Současné požití tučných potravin nebo
nápojů zintenzivňuje vstřebávání a rychlost nástupu účinku aktivních složek konopí pro léčebné
použití.

Připravit lze buď nálev z jednotlivé dávky, nebo dávku na celý den. 

Příklad přípravy nálevu na celý den:

Do nádoby s pokličkou vlijte 500 ml vody a uveďte ji do varu.
Přidejte lékařem stanovenou denní dávku konopí pro léčebné použití.
Ztlumte přívod tepla a nechte nálev přiklopený pokličkou slabě vřít po dobu 15 minut.
Poté nálev přeceďte.
Nálev udržujte horký v termosce a dávku užijete v ten samý den.
Do nálevu lze přidat 1 čajovou lžičku smetany do kávy v prášku, která zabrání ulpění
aktivních složek na stěnách nádoby a snížení účinku.

Inhalace pomocí vaporizéru
Při inhalaci pomocí vaporizéru dodržujte vždy návod výrobce vaporizéru. Při inhalaci konopí pro
léčebné použití jsou aktivní složky rychle vstřebávány. Maximálního účinku je obvykle
dosaženo v průběhu 15 minut a pomalu odeznívá po dobu tří až čtyř hodin. Pokud je účinek
nedostatečný, můžete inhalovat delší dobu nebo častěji. Inhalování ukončete, jakmile je
dosaženo požadovaného účinku, nebo v případě prvních projevů nežádoucích účinků. 

Příklad postupu při inhalaci pomocí vaporizéru:

Vložte do vaporizéru dávku konopí pro léčebné použití stanovenou lékařem, zahřejte dle
návodu výrobce a jednou vdechněte.
Počkejte 5-15 minut před další inhalací.
Celý postup včetně přestávky mezi dvěma inhalacemi opakujte, dokud není docíleno
žádoucího účinku.
Proceduru lze provádět 1 – 2x denně podle pokynu lékaře.

Kouření je nevhodné, dochází při něm ke spalování konopí pro léčebné použití, do těla se
dostávají nebezpečné látky a ze samotného konopí uniká aktivní obsah.

Jestliže jste použil/a větší dávku konopí pro léčebné použití, než jste měl/a, mohou se u Vás
projevit níže uvedené nežádoucí účinky (bod 5).

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku konopí pro léčebné použití:

pokud zapomenete užít dávku v obvyklou dobu, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete,
neužívejte více dávek najednou, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat konopí pro léčebné použití:
Pokud jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodl/a přestat užívat konopí pro léčebné použití, sdělte
to svému lékaři. Pokud náhle přestanete užívat konopí pro léčebné použití, může to na krátkou
dobu ovlivnit Váš spánek, chuť k jídlu, či Vaše pocity. Máte-li jakékoliv další otázky týkající se
konopí pro léčebné použití, zeptejte se svého lékaře.

5. Nežádoucí účinky 

Konopí pro léčebné použití je obvykle pacienty dobře snášeno. Vzhledem k tomu, že již malé
dávky často přinášejí dostatečnou úlevu, jsou nežádoucí účinky pozorovány spíše ve
výjimečných případech. Pokud nastanou, bývá příčinou buď vyšší dávka, nebo kombinace
s alkoholem či podobnými látkami. Ve většině případů jsou nežádoucí účinky mírné a obvykle
odezní během několika dní.

Mezi známé nežádoucí účinky při léčbě s použitím konopí pro léčebné použití patří: změny
nálady, nespavost a bušení srdce, halucinace, pocit závratě, ospalost nebo zmatenost.

Projeví-li se výrazné změny psychického stavu, informujte neprodleně svého lékaře.

Dalšími nežádoucími účinky jsou: uvolnění, záchvaty smíchu, pocit hladu, zvýšená citlivost
smyslů – např. vnímání barev a hudby, apatie, zkreslené vnímání času a prostoru.  

V případě užití vysoké dávky se může dostavit pocit euforie, který pomalu odeznívá do pocitu
spokojenosti a klidu. Změněné vnímání může způsobit pocit zmatku. Tyto účinky po několika
hodinách odezní.

6. Návod k uchovávání konopí pro léčebné použití

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte konopí pro léčebné použití v původním obalu v suchu při teplotě do 25°C.

zdroj: http://www.sukl.cz/sukl/informace-pro-pacienty

Připomínky můžete poslat na helena.kordacova@sukl.cz a pavel.brezovsky@sukl.cz.
http://ow.ly/rz5PJ 
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