
Iniciativa Zachraň jídlo vznikla v roce 2013 jako uskupení 
mladých lidí, kteří upozorňují na problematiku plýtvání 
potravinami. Nechceme se smířit s tím, že se až třetina 
všeho vyrobeného jídla na světě vyhodí. Naší vizí je 
společnost, která nakládá s jídlem odpovědně. 



Cílem Zachraň jídlo je: Naše úspěchy:

Ve spolupráci se společností IKEA jsme 
provedli výzkum, jak skladovat vybrané 
potraviny v domácnosti. Podíleli jsme 
se také na formulaci otázek pro výzkum 
veřejného mínění o plýtvání potravinami, 
který proběhl na reprezentativním vzorku 
v říjnu roku 2015.

V září roku 2013 jsme uspořádali 
první happening s názvem 
Hostina pro tisíc. Uvařili jsme 
tisíc porcí zeleninového kari 
z neprodejných, ale zároveň 
nezávadných surovin, a zdarma 
jsme obědy rozdali na 
Václavském náměstí.

budovat komunitu “záchranářů”, 
tedy nadšených dobrovolníků 
a podporovatelů

propojovat jednotlivé aktéry 
potravinového řetězce s cílem 
snížit plýtvání

rozšiřovat povědomí 
o problematice plýtvání jídlem

zemědělec

státní
správa

spotřebitel

potravinová 
banka

Podařilo se nám tím zviditelnit 
problém 15% DPH, kterou 
museli obchodníci při 
darování jídla charitám hradit. 
V průběhu roku, který od 
Hostiny uběhl, se o problému 
začalo diskutovat v médiích 
i mezi odborníky a daň byla 
v prosinci roku 2014 zrušena.

Nastartovali jsme projekt 
“Paběrkování”. Po domluvě se 
zemědělci sbíráme na polích 
v okolí Prahy zeleninu, která 
by jinak přišla vniveč, protože 
nevyhovuje estetickým normám 
nebo je jí nadbytek. Během roku 
2015 se nám podařilo zapojit 
přes 100 dobrovolníků a nasbírat 
8 tun zeleniny pro potravinové 
banky. 



Jsme aktivní:

460
followerů na Twitteru

10 000
příznivců na Facebooku
(200% nárůst od května 2014)

440
followerů na Instagramu

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

930
dobrovolníků 

(nárůst dobrovolníků o 500 % 
od března do listopadu roku 2015)

1 500
návštěv denně na webu 

(listopad 2015)

630
kontaktů v newsletteru

NA WEBU

300 
zpráv o iniciativě

(v médiích od roku 2013)

Zprávy o Zachraň jídlo zveřejňují všechna 
hlavní média: Události České televize, Zprávy 
FTV Prima, časopis Respekt, servery IHned.cz, 
Idnes.cz, Lidovky.cz, Blesk.cz a mnoho dalších.

„Neplýtvejte, ochutnávejte! Na světě se 
vyhazuje tolik potravin, které se skvěle hodí 
k jídlu, jen nevypadají přesně jako z letáku. 
Jde o zločin na životním prostředí, protože 
naše stravování je zodpovědné za 40 % plynů 
způsobujících globální oteplování. Zachraň jídlo 
může věci změnit a propagovat myšlenky, které 
jsem zachytil ve filmu ‚Z popelnice do lednice‘.“

„Se Zachraň jídlo spolupracujeme asi tři 
roky, je to úžasná parta mladých lidí. Udělali 
několik happeningů, které nám pomohly se 
zviditelnit. Oslovili farmáře, takže od té doby 
můžeme jezdit k jednotlivým zemědělským 
producentům například pro brambory, cibuli, 
česnek, květák, pro sezónní zeleninu. Letos ještě 
začali paběrkovat, takže pravidelně dostáváme 
zeleninu, která by normálně buď zůstala na 
polích, nebo by shnila.“

VALENTIN THURN, 
režisér a aktivista

VĚRA DOUŠOVÁ, 
ředitelka Potravinové banky Praha

V MÉDIÍCH
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