
 

Pojďte sbírat “křivou” zeleninu na pole! Paběrkovat se bude v okolí Brna 
 
Na Brněnsku se každý rok zbytečně nechávají tuny zeleniny a ovoce na poli, přestože by se                
daly využít. Problémem nechtěné úrody je, že nedorostla do požadovaných rozměrů, nemá            
perfektní vzhled nebo se jí urodí příliš. K jídlu je ale pořád dobrá. Potravinová banka pro Brno                 
a Jihomoravský kraj spolu s iniciativou Zachraň jídlo proto hledají dobrovolníky, kteří by s              
nimi jezdili k zemědělcům nechtěnou úrodu sklízet, tedy paběrkovat.  
 
Paběrkování do Čech před pěti lety přinesla iniciativa Zachraň jídlo a od roku 2015 se podařilo                
nasbírat už 33 tun jídla pro potravinové banky, které čerstvé jídlo distribuují do charit a dětských                
domovů. Touto činností se inspirovala nezávislá skupina dobrovolníků z Brna, která v roce 2016              
založila skupinu Paběrkování po brněnsku. Dvě sezóny jezdili pro přebytky na pole pro potravinovou              
banku a nasbírali dalších 7 tun potravin. Nyní hledají koordinátora a další aktivní dobrovolníky, kteří               
se do aktivit zapojí. 
 
Paběrkovat se obvykle jezdí od června do října v závislosti na počasí. Výjezd na pole probíhá tak, že                  
po domluvě se zemědělcem přijede na pole dodávka potravinové banky a 5 – 8 dobrovolníků, kteří                
během dvou až tří hodin nasbírají i stovky kilogramů plodin. Zemědělec poskytne přebytky zdarma a               
dobrovolníci věnují svůj čas. Výsledkem je velké množství čerstvé a lokální zeleniny nebo ovoce,              
kterou dostanou zdarma klienti potravinové banky. Během výjezdu si dobrovolníci vyzkouší fyzickou            
práci na poli a blíže se seznámí s tím, jaká je praxe v zemědělství. 
 
Více informací o paběrkování se lidé dozví v rámci promítání 17. května od 18.30 hodin v Otevřené                 
zahradě. Po filmu Neboj se a jez! (Just Eat It!) si diváci budou moci popovídat o aktivitách iniciativy                  
Zachraň jídlo, potravinové banky a iniciativy Paběrkování po brněnsku. Za Potravinovou banku pro             
Brno a Jihomoravský kraj se diskuze zúčastní její místopředseda Dalibor Levíček. 
 
Kontakty: 
Koordinátorka Paběrkování - Lucie Müllerová, tel. 737 563 750, lucie.mullerova@zachranjidlo.cz 
PR Zachraň jídlo - Anna Strejcová, tel. 737 758 563, anna.strejcova@zachranjidlo.cz 
  
Odkazy: 
Facebooková událost k promítání filmu Neboj se a jez! 
Informace o paběrkování na webu Zachraň jídlo 
Fotografie z paběrkování 
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj 
Paběrkování po brněnsku 
 
Projekt Paběrkujeme v regionech byl podpořen Ministerstvem zemědělství a Německou spolkovou           
nadací pro životní prostředí (DBU). 
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