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Zachraň jídlo
a nutnost mluvit o plýtvání potravinami
Iniciativa Zachraň jídlo vznikla v roce 2013 jako neformální seskupení přátel, kteří se rozhodli, že otevřou téma
plýtvání potravinami v české společnosti. Poté, co jsme
zhlédli film Valentina Thurna Z popelnice do lednice,
jsme začali plánovat první happening. Uspořádali jsme
Hostinu pro tisíc na Václavském náměstí, kde jsme pohostili 1000 lidí obědem ze surovin, které by jinak byly
znehodnoceny. Netušili jsme, jaká lavina zájmu se poté
strhne. Motivovaní dotazy médií a veřejnosti jsme se
rozhodli dále se v této oblasti vzdělávat a pokračovat v popularizaci tématu. Je totiž stále nutné připomínat šokující

fakta o plýtvání jídlem: že až třetina všech vyprodukovaných potravin se nikdy nesní, že za polovinu vyhozeného
jídla můžeme my, spotřebitelé, nebo že výroba potravin
patří mezi odvětví s nejvyšším množstvím vypouštěných
emisí CO2 na světě.
Naše aktivita neutuchala ani v roce 2014 a 2015, kdy jsme
svoje úsilí ještě zintenzivnili. V této výroční zprávě si můžete přečíst, co se nám v minulém roce podařilo.

Čeho chceme dosáhnout
Informujeme, vzděláváme a nabízíme řešení všem aktérům zapojeným do výroby, distribuce a spotřeby potravin.
Poukazujeme na sociální, ekonomické a environmentální
dopady plýtvání potravinami a rozšiřujeme toto povědomí

mezi širokou veřejnost. Chceme, aby společnost nakládala
s jídlem odpovědně ve všech fázích potravinového řetězce.

Cílem je:
•
•
•
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rozšiřovat povědomí o problematice plýtvání jídlem,
propojovat jednotlivé aktéry potravinového řetězce s cílem snížit plýtvání,
budovat komunitu „záchranářů”, tedy nadšených dobrovolníků a podporovatelů.

Co se v roce 2015 podařilo
Happeningy
Křivá polévka
Zahnutá mrkev, malý brambor, žlutý květák. V naší „Křivé
polévce“ jste je nemohli rozeznat od jejich perfektně rovných, velikých a barevně vyhovujících příbuzných. V sobotu 5. září jsme u Národního divadla vařili ze zeleniny,
která je pro obchody málo lákavá a na stůl k lidem by se
nikdy nedostala. Zaorala by se do pole, nebo by skončila
jako krmivo pro zvířata či na kompostu.
Nejen, že se rozdalo všech 2000 porcí bramboračky, minestrone a indické polévky, ale podařilo se nám i to hlavní
– informovat veřejnost o množství kvalitního jídla, které zůstává na poli kvůli svému nedostatečnému vzhledu.
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Celé dva dny před tím se za pomoci několika desítek dobrovolníků sklízela a krájela zelenina, která neodpovídá estetickým kritériím tuzemských supermarketů. Nakrájet
se muselo například 60 kilogramů cibule a 15 kilogramů
česneku. Happening zaznamenal velký úspěch u veřejnosti i v médiích.

Daruj jídlo
Hledáme neobvyklá řešení, která pomáhají snížit množství vyplýtvaných potravin. Proto jsme se na začátku roku
2015 spojili s technologickou platformou Uber, abychom
v Praze vyzkoušeli inovativní formu dárcovství jídla. Prostřednictvím aplikace Uber si všichni lidé s chytrým telefonem mohli 14. ledna přivolat jednu ze tří speciálních
dodávek, které v průběhu celého dne svážely přebytky
z domácností a firem. Zároveň jsme v tento den zřídili dvě
stabilní sběrná místa.

entů. Největší radost jsme měli z domácích zavařenin
a jiných „exotických” kousků, které se v potravinové bance jen tak nevidí. Díky štědrosti dárců získal projekt Pragulic, který
zprostředkovává prohlídky Prahy očima
lidí bez domova, také třináct přikrývek ze
čtyřhvězdičkového hotelu.

Během jednoho dne se nám podařilo získat 600 kilogramů potravin od jednotlivců a firem v hodnotě asi 250 000
korun, které jsme předali Potravinové bance Praha. Ta je
dál rozdělila do 10 organizací s celkovým počtem 200 kli-

Popletená vánočka
Předposlední adventní neděli jsme rozdávali vyřazené vánočky, které neodpovídaly estetickým standardům. Buď
málo vykynuly, byly špatně spletené, při pečení praskly,
nebo byly trochu zakroucené a za normálních okolností
by skončily v bioplynové stanici. Kolemjdoucí si je mohli
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za dobrovolný příspěvek vzít od sedmi dvojic dobrovolníků, kteří se pohybovali v okolí Jungmannova náměstí
v Praze, a také se dozvědět něco o plýtvání potravinami.
Za dvě a půl hodiny se rozdalo 360 popletených kousků.
Zjistili jsme, že estetická kritéria se uplatňují i na pečivo.

Projekt Jídlo není odpad,
dejme mu společně druhou šanci (Paběrkování)
Projekt, který pracovně nazýváme Paběrkování, nabízí
jeden ze způsobů, jak snížit množství vyhozeného jídla.
Pod tímto slovem se skrývá dříve běžná, ale dnes už zapomenutá tradice. Jde o sbírání plodin, které by zůstaly po
sklizni na poli či v sadu. Tyto plodiny většinou nevyhovují
z estetického hlediska – jsou příliš malé, příliš veliké, příliš křivé, špatně uříznuté nebo mají nevyhovující barvu.
Proto je zemědělci nemohou udat u obchodních řetězců
a zůstávají na poli k zaorání.
Po vzoru britské organizace Feedback jsme se rozhodli,
že pro tyto plodiny začneme jezdit, sbírat je a darovat je
potravinovým bankám, které dál přerozdělují jídlo potřebným lidem. Přijde nám nesmyslné nechávat na poli
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tuny jídla, jehož jediným problémem je to, že nesplňuje
kritéria svým tvarem, barvou nebo velikostí. Paběrkování je také nástrojem osvěty – vzhledem k velkému zájmu
médií se daří upozorňovat veřejnost na problém plýtvání
potravinami.
Během osmnácti výjezdů v roce 2015 se nám podařilo
nasbírat skoro osm tun jídla. Do sběru se zapojila stovka
dobrovolníků a aktivně jsme spolupracovali se sedmi zemědělci a dvěma potravinovými bankami.
Projekt byl financován z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Nadace RSJ, firemních darů
a vlastních zdrojů.

Projekt Zachraň a daruj
Projekt Zachraň a daruj byl financovaný z prostředků Nadace RSJ a vytyčil si tři základní cíle: zvyšovat informovanost o problematice plýtvání potravinami, propojovat
jednotlivé aktéry potravinového řetězce a budovat komunitu dobrovolníků.

Druhým důležitým aspektem tohoto projektu bylo síťování aktérů potravinového řetězce. V rámci paběrkování
se nám dařilo propojit zemědělce (výroba) spolu s potravinovými bankami (redistribuce). Během happeningu
Křivá polévka jsme vytvořili místo pro setkání zástupců
státní správy, neziskových organizací a prodejců.

V rámci zvyšování informovanosti se nám podařilo dosáhnout pozitivních výsledků: posloužila nám nová webová
stránka, kterou v současné chvíli navštěvuje okolo 18 000
lidí měsíčně, a to především díky tzv. záchranářským receptům. Aktivně jsme využívali Facebook, Twitter a Instagram. Pro zvyšování povědomí jsme využívali happeningy ve veřejném prostoru.

Třetím pilířem projektu bylo aktivní zapojování veřejnosti do našich aktivit a budování komunity. Díky pořádání
happeningů a výjezdů za zemědělci jsme zaznamenal velký nárůst v počtu přihlášených dobrovolníků.

... hledáme způsoby, jak neplýtvat
Zachraň jídlo

O Zachraň jídlo

Naše aktivity

Fakta

Rady a tipy

Podpoř nás

Kruh
záchranářů

Podpořte
nás

HOSTINA PRO TISÍC

TISÍC KILO

Skupina Zachraň jídlo uchystala na 10. září jednodenní happening nazvaný “Hostina pro
tisíc”. Společný oběd pod širým
nebem přímo na Václavském
náměstí byl uvařen ze surovin,
které by jinak přišly vniveč, a to

Na akci Tisíc kilo jsme za dvě hodiny prodali dvě a půl tuny běžně
neprodejné zeleniny od zemědělců.
Děkujeme všem, kdo jste se přišli
podívat a podpořit nás! Jsme příjemně překvapeni zájmem, který
akce vyvolala.

Děkujeme všem dárcům, kteří
přispěli 14. ledna potravinami do
sbírky Daruj jídlo. Během osmi
hodin se nám podařilo od firem i
jednotlivců vybrat přibližně 600
kg potravin v hodnotě 250 000 Kč.
Speciální dík patří technologické
firmě Uber.

více

více

více

D ARUJ JÍD LO

Další novinky
zachranjidlo.cz

Přidej
se
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Tržní cena potravin, které se na světě za
rok vyhodí, odpovídá HDP Švýcarska.

Záchranářské recepty
Takzvané „záchranářské recepty” radí, jak zužitkovat jídlo, aby se nemuselo vyhodit. Nabízí inspiraci, jak přetvořit zbytky od oběda do nápadité večeře, jak zužitkovat
opravdu každou část suroviny, již zakoupíte, a co udělat
se sezónním ovocem či zeleninou, kterého je najednou
nadbytek.

Ve spolupráci s profesionálním kuchařem Richardem Jacobsenem, Mikem Zámečníkem a kulinářskou odbornicí
Zuzanou Štěpničkovou jsme zorganizovali čtyři zábavná
focení. Díky tomu vzniklo dvacet receptů, které jsou nyní
k vidění na webové stránce:
zachranjidlo.cz/recepty

Síťování a propojování partnerů
Propojení zemědělců
a potravinových bank

Propojení restaurací
a seniorů na Praze 7

Během paběrkování jsme aktivně propojovali zemědělce
s potravinovými bankami. Na základě mediálního zájmu
také docházelo ke spontánnímu oslovování potravinových bank samotnými zemědělci bez naší pomoci. Navázali jsme také aktivní spolupráci s Potravinovou bankou
Ústeckého kraje.

V rámci spolupráce s městskou částí Praha 7 jsme mapovali možnosti využití přebytků z restauračních zařízení
na Praze 7 za účelem redistribuce těchto potravin seniorům v potravinové nouzi. Oslovili jsme přes 60 restaurací, z nichž 18 vyjádřilo zájem se zapojit a 2 se zapojily
aktivně. Výsledkem spolupráce je distribuce hotových
jídel ze dvou restaurací jednou týdně sociálně znevýhodněným seniorům na Praze 7.

Zahraniční konference
Plýtvání potravinami je téma, které se rychle vyvíjí.
Chceme znát poslední trendy, proto jsme během roku
2015 také navštívili několik zásadních konferencí a získali jsme cenné kontakty pro budoucí spolupráci.
V červnu jsme se zúčastnili regionálního setkání evropské platformy EU FUSIONS (www.eu-fusions.org), jíž je
Zachraň jídlo členem, a konference „No Food to Waste”

9

v nizozemském Haagu, kam se sjeli politici, akademici,
aktivisté a sociální inovátoři ze všech koutů světa.
V říjnu jsme zavítali na odbornou konferenci „Fight Food
Waste, Feed the Planet” organizovanou Evropskou komisí v italském Miláně, která probíhala jako součást mezinárodního veletrhu EXPO.

Spolupráce s komerčními subjekty
IKEA
Ve spolupráci s firmou IKEA a s VŠCHT jsme vytvořili
seznam doporučení, jak skladovat vybrané druhy potravin tak, aby v domácnosti nejdéle vydržely. Zároveň jsme
spolupracovali na reprezentativním výzkumu realizovaném firmou IKEA (navrhli jsme znění otázek o plýtvání,

ZOOT
V roce 2015 jsme pokračovali ve spolupráci s firmou
ZOOT formou prodeje našich produktů (zástěr a síťovek). Díky prodejní akci ZOOTu Radost [dej] a díky štědrosti nakupujících se před Vánoci pro Zachraň jídlo podařilo vybrat přes 50 000 Kč.
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skladování a o estetických nárocích spotřebitelů). Na vánoční setkání s novináři jsme připravili catering ve stylu
záchranářských receptů, přičemž jsme se co nejvíc snažili
využít místní a sezónní suroviny.

Budování komunity
Dalším z hlavních cílů Zachraň jídlo je budovat komunitu lidí, kteří se o plýtvání aktivně zajímají. To se daří
především díky získávání nových dobrovolníků, kteří
šíří myšlenku neplýtvání mezi svými známými, ve škole,
v rodině a podobně. Během roku 2015 se podařilo uskutečnit čtyři setkání pro dobrovolníky, mezi nimiž tak
došlo k navázání bližších kontaktů. Nadšení pro věc se
projevilo především během happeningu Křivá polévka,
při kterém pomáhalo na 100 dobrovolníků, a při projektu Paběrkování, do kterého se zapojila stovka příznivců.

Celkový počet dobrovolníků dramaticky vzrostl, a to především díky projektu Paběrkování. Od března do prosince 2015 jsme zaznamenali nárůst o 500 % v počtu přihlášených dobrovolníků.
Vzrostl také počet lidí, kteří Zachraň jídlo sledují na Facebooku, Twitteru a Instagramu, což značí, že je o téma ve
společnosti čím dál větší zájem.

Rok 2015 v číslech
10 000

460

440

příznivců na Facebooku

followerů na Twitteru

sledujících na Instagramu

1 500

1 030

630

návštěv denně na webu
Zachraň jídlo v listopadu 2015

dobrovolníků

kontaktů v newsletteru

120
zpráv o iniciativě
Zachraň jídlo v médiích
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Zachraň jídlo v médiích
V roce 2015 se informace o akcích iniciativy Zachraň jídlo
objevila celkem ve 120 mediálních výstupech. Happening
Křivá polévka byl v médiích velmi úspěšný (zaznamenali
jsme 36 výstupů, z nichž nejvlivnější byla reportáž v pořadu Zprávy FTV Prima, přímé vstupy na ČT 24, reportáž v Radiožurnálu, články v Lidových novinách a v MF
Dnes). Zpráva o happenningu „Popletená vánočka“ se
objevila v 10 médiích (například ve Zprávách FTV Prima,
v Pražském deníku a Radiožurnálu). Zprávy o projektu

Dokumenty pro veřejnost
Vydali jsme několik dokumentů, které mají za cíl
vzdělávat veřejnost. Dokumenty jsme distribuovali
na happeninzích a dostupné jsou také na webových
stránkách.
Vytvořili jsme:
Brožuru o paběrkování pro zemědělce
Brožuru o paběrkování pro dobrovolníky
Brožuru o Zachraň jídlo
Manuál pro paběrkování
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Paběrkování byly uveřejněny ve 22 médiích a za největší
úspěchy považujeme článek v časopisu Respekt, jenž se
dostal přímo na obálku časopisu, reportáž v Událostech
ČT nebo např. na webu Blesk.cz.
Vystoupili jsme v pořadu DVTV a na konferenci TEDXPrague, kde jsme představili naše vize.

Co říkají partneři o Zachraň jídlo

Věra Doušová

Vojtěch Sýkora

ředitelka Potravinové banky Praha

soukromý zemědělec

„Zelenina zásadním způsobem obohatí jídelníček těch, kteří
se ocitli v krizi a jsou po určité období odkázáni na pomoc
druhých. Mnoho let jsme mohli našim klientům nabízet jen
polévky v sáčku, trvanlivé potraviny a konzervy, ale čerstvá
zelenina, ze které mohou matky uvařit svým dětem polévku
a pak mnoho hlavních jídel, je zkrátka báječná věc.”

„O Zachraň jídlo jsem se dozvěděl z médií. Projekt Paběrkování mi připadal jako skvělý nápad, jak zužitkovat zeleninu,
kterou obchody nejsou schopny a nechtějí prodat. Tím pádem nám zemědělcům zbývá plno nevyužité zeleniny, která
tvarem a velikostí nevyhovuje parametrům, ale dá se bez problémů zpracovat v jakékoliv domácnosti, restauraci, školní
kuchyni atd.”

Barbora Telátníková
dobrovolnice

„Na pole jsem vyrazila, protože věřím, že jediný způsob, jak
změnit svět, je aktivně se do změny zapojit ve svém bezprostředním okolí. Iniciativa Zachraň jídlo mě také přiměla
začít více přemýšlet nad tím, co nakupuji, jím a vyhazuji.”

Jak se mění pohled na plýtvání?

Štěpánka Balcarová

Martin Šotola

jazzová trumpetistka

projektový manažer

„Kupuji poměrně málo jídla a ledničku mám nanejvýš z jedné třetiny plnou, proto potraviny stihnu zpracovat, aniž by
se zkazily. Nedávno jsem si začala dělat kávu do malého hrníčku. Často jsem celý hrnek nevypila, spotřeba ale byla větší
a musela jsem kávu kupovat častěji.”

„Jednou jsem se vracel z nákupu a zjistil jsem, že se mi po cestě ztratila Lučina. Vzpomněl jsem si na záchranáře ve videu
Zachraň jídlo a řekl jsem si, že ji rozhodně musím najít. Postupoval jsem ulicemi Žižkova zpátky k prodejně a asi po půl
hodině úpěnlivého stopování jsem na Lučinu, téměř zapadanou čerstvým sněhem, narazil. Mise splněna!”
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Jak fungoval tým Zachraň jídlo
Díky grantové podpoře se v roce 2015 podařilo zaměstnat na poloviční úvazek tři členy týmu, konkrétně Adama Podholu, který se ujal síťování a rozvoje partnerských
spoluprací, Annu Strejcovou, která pracovala na budování kontaktů s médii a rozvíjela vztahy s veřejností, a Ivu
Pohankovou, která si vzala na starost produkci akcí, finance a účetnictví. Díky tomu se podařilo nastartovat
mnoho aktivit, které mají své pokračování i v roce 2016.
Kromě těchto tří stálých členů týmu pravidelně vypomáhali externí členové, mezi něž počítáme Zuzanu Štěpničkovou, Kateřinu Písačkovou, Veroniku Kučerovou,
Davida Hájka, Marii Plojharovou, Barboru Polachovou
a Tomáše Kořínka.
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Hospodaření 2015
1. Výsledkovka
A. Náklady

A.I.

Spotřebované nákupy celkem

85 133,36 Kč

A.I.1.

Spotřeba materiálu

85 133,36 Kč

A.II.

Služby celkem

691 314,45 Kč

A.II.8.

Ostatní služby

691 314,45 Kč

A.V.

Ostatní náklady celkem

779,36 Kč

A.V.24.

Jiné ostatní náklady

779,36 Kč

A.

Náklady celkem

777 227,17 Kč

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

71 240,77 Kč

B.IV.15.

Úroky

71 240,77 Kč

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

720 820,86 Kč

B.VI.27.

Přijaté příspěvky (dary)

720 820,86 Kč

B.

Výnosy celkem

792 061,63 Kč

B. Výnosy

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

14 834,46 Kč

D. Výsledek hospodaření po zdanění

D.
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Výsledek hospodaření po zdanění

14 834,46 Kč

Hospodaření 2015
2. Rozvaha
Aktiva

Poč. zůstatek

Koneč. zůstatek

B.

Krátkodobý majetek celkem

26 656,00 Kč Kč

194 207,46 Kč

B.II.

Pohledávky celkem

0,00 Kč

48 722,00 Kč

B.II.1.

Odběratelé

0,00 Kč

43 722,00 Kč

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

0,00 Kč

5 000,00 Kč

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

26 656,00 Kč

145 485,46 Kč

B.III.1.

Pokladna

21 780,93 Kč

2 926,00 Kč

B.III.3.

Účty v bankách

4 875,07 Kč

142 559,46 Kč

Aktiva celkem

26 656,00 Kč

194 207,46 Kč

Poč. zůstatek

Koneč. zůstatek

Pasiva

A.

Vlastní zdroje celkem

26 656,00 Kč

41 490,46 Kč

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

26 656,00 Kč

41 490,46 Kč

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření

0,00 Kč

14 834,46 Kč

A.II.2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

26 656,00 Kč

26 656,00 Kč

B.

Cizí zdroje celkem

0,00 Kč

152 717,00 Kč

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

0,00 Kč

152 717,00 Kč

B.III.11.

Ostatní daně a poplatky

0,00 Kč

152 717,00 Kč

Pasiva celkem

26 656,00 Kč

194 207,46 Kč
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Hospodaření 2015
3. Přehled čerpání

Vlastní zdroje (8,9%)
70 259,00 Kč

Firemní dary (12,9%)
102 302,63 Kč

Nadační příspěvky (28,0%)
222 000,00 Kč
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Státní zdroje (50,2%)
397 500,00 Kč

Poděkování
V roce 2015 jsme navázali mnoho příjemných spoluprací.
Chtěli bychom poděkovat především našim dobrovolníkům, donorům a partnerům:
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Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Nadace RSJ, Česká Federace potravinových bank,
Feedback, EU FUSIONS, SAVE FOOD, OSN Česká
republika, IKEA, ZOOT, Sodexo, UBER, Zelinářská unie
Čech a Moravy, Dobrá farma, Petr Pešek a restaurace
Rybárna, Na ovoce, Bezobalu, HotKarot

