Rusko začíná bojovat s alkoholem, pivo rusové nepovažují za alkohol!

Ruská válka s alkoholismem vstupuje do další fáze. Ruka Kremlu teď zřejmě dopadne na
nápoj, který "země vodky" vlastně ani za alkohol nepovažuje. Tedy na pivo. Ministerstvo
průmyslu a obchodu oznámilo, že předloží parlamentu řadu nových opatření včetně zákazu
prodávat pivo u pouličních stánků.
Což by byla změna opravdu zásadní, právě pouliční prodejny totiž před lety přispěly k nebývalé
pivní revoluci, při níž se opomíjený mok stal velmi žádaným artiklem.
V současnosti je vidět v ruských městech mladíky spokojeně upíjející v parcích či dokonce
metru – a málokoho to pohoršuje, neboť to vodka je považována za hlavní zlo.
Nyní možná přijde dramatická změna, které se ovšem ruští výrobci piva hodně obávají. Podle
agentury Reuters by tento zákaz mohl vést k poklesu jejich odbytu až o čtvrtinu. Návrh však
ještě musí schválit vláda a parlament.
K dalším plánům ministerstva patří zavedení praxe běžné například v Británii – tedy vydání
zákazu prodávat pivo a další druhy alkoholu 24 hodin denně a omezit ho na určité hodiny přes
den. Ztížil by se tím život občanům pořádajícím večírky a toužícím doplňovat zásoby.
Medveděv zavelel ke zteči
Návrh nových opatření je zřejmě reakcí na nebývale tvrdé vystoupení prezidenta Dmitrije
Medveděva, který počátkem července vyzval svoji vládu, aby "konečně už něco udělala".
"Pijeme nyní více než v 90. letech, ačkoliv tehdy jsme zažívali horší časy," prohlásil Medveděv.
"Musíme připravit příslušný program a připravit nová opatření," dodal tehdy a před televizními
kamerami zaúkoloval ministryni zdravotnictví Taťjanu Golikovou, aby se vším brzy začala.
Spotřeba alkoholu v Rusku se v posledních letech skoro zdvojnásobila na 10,1 litru čistého lihu
na osobu a rok. Tyto oficiální statistiky jsou ovšem přehnaně optimistické: nezahrnují načerno
pálenou vodku, samohonku, která je nedílnou součástí ruské kultury a tradic.
Podle zprávy hlavního hygienika Gennadije Oniščenka tak mají blíže k realitě asi odhady, podle
nichž průměrným ruským hrdlem ročně proteče skoro 18 litrů lihu. (Češi ovšem též patří k
předním světovým pijanům: spotřebují kolem 10 litrů na osobu a rok.)
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