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Bývalý kosmonaut Viktor Gorbatko, který byl hostem zahájení výstavy Od věku sloužím člověku,
vzpomíná:
Praha – Třikrát letěl do vesmíru–naposledy v roce 1980 – a nespočetněkrát ovládal vojenský letoun.
Tento týden generálmajor Viktor Vasiljevič Gorbatko zavítal do Prahy a užil si neobvyklé role: V
Národním zemědělském muzeu zahájil interaktivní výstavu věnovanou historii obalů potravin.
Gorbatko k tomu, jak balíme potraviny, má co říct. Během 30 dnů, které v kosmu strávil, musel
konzumovat jídlo zabalené jinak, než je běžný smrtelník zvyklý. Překvapivě ale při prvním letu, který
absolvoval v roce 1969, se jeho gastronomická zkušenost příliš nelišila od těch na Zemi.
"Jídlo jsme měli v tubách, ale nebylo ničím neobvyklé. Zpočátku bylo všechno přírodní. Měli jsme
chléb, konzervy, polévky, třeba i boršč," vzpomínal Gorbatko v České televizi.
"Časem se to ale změnilo. Lety byly delší a potraviny bylo třeba uchovat, takže jsme přešli na
sublimovanou potravu, protože lety byly delší a potraviny bylo třeba uchovat," popisuje.
Jídelníček měl prý ve vesmíru docela pestrý. Došlo i na pochutiny, jako byly čokolády a dezerty.
"Vladislav Volkov, který se mnou absolvoval první let, při odletu říkal, že nic sladkého nechce, ať mu
dají hlavně maso. Ale nahoře zjistil, že se mu chutě změnily a prosil nás, ať mu dáme něco sladkého,"
přidal k dobru jeden ze zážitků Gorbatko.
Právě ukázka vesmírné stravy, respektive obalů, v kterých se nachází, tvoří jednu z mnoha
atraktivních částí výstavy nazvané Od věku sloužím člověku.
Expozice je hlavní součástí školního vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM, která po celé
republice provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.
Dlouhodobá výstava, která v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné trvá až do konce září
2017, představuje časovou osu vývoje obalů od historie až po současnost, z různých prostředí. Neboť
právě obaly nás provázejí po staletí a tvoří významnou část našich životů, stejně jako byly
nepostradatelnou součástí každodenního života našich předků.
Cílem výstavy je zábavnou a interaktivní formou propagovat téma třídění a recyklace obalů. Výstava
představuje historický vývoj obalů na potraviny a stále pokračující snahu lidstva o to, aby byly co
nejmenší a zároveň splnily co nejvíce funkcí.
Od věku sloužím člověku: výstava v Národním zemědělském muzeu potrvá pět let

