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Od křivé zeleniny k přeplněným ledničkám

Naše neutuchající snaha otevírat nová témata nás v roce 2017 přivedla k oblasti vy-
hazování jídla v domácnostech. Jsme to totiž my, spotřebitelé, kdo jsme podle zprávy 
Evropské komise zodpovědni za 42 % veškerého objemu vyhozených potravin. Naše 
pozornost tak putovala od zemědělství a křivých mrkví, které byly leitmotivem roku 
2016, na konec potravinového řetězce - k nám samotným.

Poprvé jsme si vyzkoušeli natočit videorecepty, které vnáší invenci do našich kuchy-
ní a nabízejí řešení, jak zpracovat suroviny do posledního kousku. Díky soutěži Vyliž 
to! a spolupráci s Youtubery jsme se zaměřili na mladou generaci. Oslovit teenagery 
nám přišlo důležité hlavně z toho důvodu, že se jedná o budoucí spotřebitele a máme 
šanci je přesvědčit o tom, že neplýtvání je cool. Soutěž „vylízaných talířů“ měla úspěch 
a zprostředkovala informace o dopadech plýtvání i těm mladým lidem, kteří by se jinak 
o pár hranolek v koši nezajímali. Na webu a sociálních sítích jsme přinášeli české i svě-
tové novinky našim fanouškům, jezdili jsme paběrkovat, pořádali workshopy 
a happening vaření džemu. To vše mělo jednu hlavní myšlenku: pojďme přestat vyha-
zovat jídlo, změnit to může každý z nás. 

Možná jste slyšeli o tom, že OSN přijala sedmnáct ambiciózních cílů udržitelného roz-
voje. Jedním z nich (konkrétně cíl číslo 12) je snížit množství vyhozených potravin na 
polovinu do roku 2030. Abychom ho dokázali splnit, bude potřeba začít s pár jednodu-
chými kroky, které tolik nebolí: nechodit nakupovat hladoví, psát si nákupní seznamy, 
správně skladovat a mrazit jídlo, chodit na oběd s krabičkou a radovat se z toho, že 
jsme dnes nic nevyhodili. 
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Červen Pilotní vzdělávací projekt
Výukové hodiny o plýtvání potravinami proběhly v průběhu jara ve čtyřech 
třídách na Základní škole Kladská a na Gymnáziu prof. Jana Patočky 
v Praze.

Červenec Jam session
Uvařili jsme 1000 skleniček džemu z ovoce a zeleniny, které by se jinak 
vyhodily. Kromě toho jsme nakládali cukety, dělali znalostní kvízy, pojídali 
ovoce a poslouchali živou hudbu.

 Srpen Firemní balíčky ve firmě ZOOT
Zaměstnance ZOOTu jsme informovali o plýtvání jídlem díky našemu 
firemnímu balíčku, který obsahuje informacemi nabité newslettery, vtipné 
samolepky a plakáty. 

Co se dělo v roce 2017

Leden Další supermarket je připraven
Křivou zeleninu začala nabízet společnost TESCO. Zákazníci si v některých 
prodejnách mohou koupit nestandardní ovoce a zeleninu pod označením 
Perfectly Imperfect.

Duben Překážky a příležitosti pro využití 
 „křivé“ zemědělské produkce

Závěry z tří desítek rozhovorů o situaci v českém zemědělství jsme 
vydali v podobě dokumentu, který je ke stažení na našem webu (http://
zachranjidlo.cz/ke-stazeni).

Duben Nové záchranářské videorecepty
Během měsíční fundraisingové kampaně se nám podařilo vybrat 17 950 
korun a v průběhu roku jsme díky tomu zveřejnili 10 nových videoreceptů.

Květen Získali jsme Cenu SDGs
Kampaň Jsem připraven, která se věnovala „křivé“ zelenině, získala ocenění 
v rámci prvního ročníku Cen SDGs za naplňování cílů udržitelného rozvoje 
OSN. Vyhráli jsme v kategorii Veřejná sféra na základě hlasování veřejnosti 
a zároveň jsme získali 2. místo v kategorii Cena odborné poroty. 
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Listopad Promítání filmu Neboj se a jez
75 minut poutavého příběhu, který se věnuje tématu plýtvání potravinami, 
a poté diskuze s jeho protagonistkou: promítání v Americkém centru 
navštívily desítky diváků. 

Listopad Soutěž Vyliž to!
Podzim na Instagramu patřil prázdným talířům a to díky soutěži pro 
mladé lidi ve věku 13 – 18 let. V rámci propagace jsme se spojili s několika 
hvězdami Youtube a Instagramu.

Prosinec Dýňový workshop
Jak naložit zeleninu, aby se zvýšila její výživová hodnota, jsme si prakticky 
předvedli na workshopu fermentace se zachráněnými dýněmi.

Prosinec Záchranářské pexeso
Vytvořili jsme záchranářské pexeso na téma nakupování a skladování 
potravin. Kromě roztomilých obrázků na vás čekají i rýmované vysvětlivky.

Září Cesta salátu
Co stojí za vypěstováním salátu? Jaké zdroje, energii a lidskou práci musíme 
investovat, abychom sklidili perfektní hlávku? Udělali jsme fotoreportáž 
přímo z místa činu.

Říjen Školní výlet za zemědělci
Spolu se žáky ZŠ Kladská jsme se vypravili podívat, jak se pěstuje zelenina. 
Pan Štefko z Odbytového družstva Polabí nás provedl celým procesem.

Říjen Paběrkování přineslo 4,2 tuny zeleniny a ovoce
Během 12 výjezdů od června do října jsme sesbírali 4,2 tuny zeleniny 
a ovoce pro potravinové banky. 

Říjen Focus groups
Jak se k vyhazování staví mladí lidé od 15 do 18 let? Se Sociologickým 
ústavem Akademie věd jsme uspořádali dvě focus groups a hledali odpověď 
na tuto otázku. 
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Paběrkování Jam session

V roce 2017 se díky projektu Paběrkujeme! sesbíralo 4,2 tuny zeleniny a ovoce, které by ji-
nak zůstaly nesklizené na poli nebo vyřazené ve skladech. Během 14 výjezdů od června do 
října roku 2017 sbírali dobrovolníci pro potravinovou banku převážně mrkve, kedlubny, 
cibule a dýně. Nejčastějším důvodem, proč by se nesnědly, byly odchylky od předepsaných 
kritérií na vzhled, nadprodukce nebo poškození vlivem počasí. 

S projektem paběrkování jsme začali poprvé v roce 2015, máme tedy za sebou třetí úspěš-
nou sezónu. Zatímco v prvních dvou letech projektu se jezdilo k zemědělcům pouze pro 
zeleninu, cílem pro rok 2017 bylo zajistit přebytky také od ovocnářů. Oslovili jsme 57 
českých ovocnářů a Ovocnářskou unii a zjistili jsme, že na rozdíl od zelinářů vypěstované 
plodiny tolik nevyhazují. „Nevzhledné“ ovoce se zpracovává do moštů nebo se vypaluje. 
V roce 2017 navíc byla velice špatná sezóna vlivem mrazů a jarního sucha, takže přebytky 
v ovocnářství jsme nezaznamenali.

Do paběrkování a příprav happeningu Jam session se v roce 2017 zapojilo 191 dobrovol-
níků, kteří sběrem na poli strávili 35 hodin. Mezi nimi byli zaměstnanci firem KPMG 
a Logio, žáci ze Základní školy Kladská a také klienti organizace Jako doma (Kuchařky bez 
domova).

→ http://zachranjidlo.cz/paberkovani

Happening Jam session byl oslavou léta, džemu a zachráněného ovoce. V polovině čer-
vence jsme uvařili 1000 skleniček džemu z ovoce a zeleniny, které by jinak přišly vniveč, 
a rozdali jsme je příchozím. Jídlo jsme získali převážně z velkoskladů, do nichž se dováží 
ovoce a zelenina ze zahraničí. Zachránili jsme pomeranče, jablka, třešně, ale i exotické 
kousky jako manga nebo melouny. Ovoce bylo mírně natlučené, ale úplně v pořádku pro 
výrobu džemů. 

Společně jsme se zabývali tématem skladování v domácnostech: nevhodné skladování je 
totiž jedním z nejčastějších důvodů, proč se vyhazuje. Na akci jsme rozdávali brožury Jak 
správně nakupovat a skladovat. Uspořádali jsme také workshop nakládání cuket.

Zazněla živá hudba v podání kapel The Sydicate, Sarma band, LeDva, kytaristy Toniho 
Rose, Johannes Benze a DJ Wokurky. Na akci jste mohli navštívit informační stánek Za-
chraň jídlo a také stánky neziskových projektů Kokoza, Frusack a Ekosáčky.cz.

• Během Jam session se rozdalo 1000 skleniček džemu
• Uvařilo se a rozdalo 960 kg ovoce a zeleniny
• Hodnota tohoto jídla by byla cca 50 000 Kč
• Uvařilo se 210 litrů džemu ve 3 hrncích
• Džem v každém hrnci se vařil asi 4 hodiny a do příprav se zapojili 4 šéfkuchaři
• Vědomostní soutěže o správném skladování a nakupování se zúčastnilo 35 lidí
• Rozdali jsme také 130 skleniček nakládaných cuket
 
→ http://zachranjidlo.cz/jam-session
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Společně proti plýtvání jídlem Vyliž to! 

Projekt Společně proti plýtvání jídlem si kladl za cíl poskytnout mladým spotřebitelům 
informace ohledně vyhazování jídla a jeho důsledcích. Snažíme se, aby si uvědomili, jak 
moc jsou otázky plýtvání potravinami spjaté s otázkou ochrany životního prostředí a jak 
souvisí s logikou udržitelného rozvoje. Informační kampaň měla v roce 2017 dosah přes 
1  000  000 lidí, a to převážně na sociálních sítích. 

Během informování jsme se soustředili na dvě cílové skupiny:

• na teenagery, které jsme oslovili prostřednictvím Instagramové soutěže Vyliž to! a you-
tuberů

• na mladé lidi ve věku 19 – 35 let, které chceme motivovat ke změně chování díky praktic-
kým radám, článkům a rozhovorům s inspirativními lidmi. Na našem webu a sociálních 
sítích jsme zveřejnili řadu zajímavých článků a autorských reportáží. 

Praktické rady a články patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější obsah, který pro fanoušky 
tvoříme. Pomáhají nám v tom odlehčené formáty i netradiční témata. Publikovali jsme 
například foto report o výrobě rohlíků, rozhovor o garbologii (vědě o odpadu) nebo velmi 
úspěšnou reportáž o dumpster divingu. Díky vzájemné interakci s publikem navíc získá-
váme zajímavé podněty a tipy. S tvorbou obsahu nám pomáhají externisté.

→ http://zachranjidlo.cz/informujeme-o-plytvani 

Mileniálové, tedy lidé ve věku 18 – 30 let, se nejvíc přiznávají k tomu, že plýtvají potra-
vinami. Očekává se, že mladší Generace Z, tedy skupina ve věku 13 – 17, převezme v ná-
sledujících letech první místo. Proto jsme chtěli přilákat jejich pozornost k problému 
plýtvání potravinami. V ČR je podle dlouhodobých statistik mezi teenagery nejpopulár-
nější platformou Instagram. Proto jsme se rozhodli pro instagramovou soutěž, doplněnou 
o webovou stránku a propagační video. 

Motiv „neplýtvej jídlem a dojídej“ jsme převedli do netradičního názvu „Vyliž to“ a sym-
bolem kampaně se stal prázdný talíř. Našim cílem bylo přimět mladé lidi, aby na svůj 
Instagram nasdíleli fotku s prázdným talířem a výzvou proti plýtvání jídlem. V průběhu 14 
listopadových dní se zúčastnilo 113 soutěžících a s vylosovanými výherkyněmi jsme šli na 
společnou večeři. 
 
Dosah celé kampaně pod hashtagem #vylizto na sociálních médiích byl 209 000 uživatelů 
a úspěšně jsme oslovili i vlivné influencery (A Cup of Style, Kate Rezkovou, Weef, Anie 
Songe a Pedra). 

Teenagery se nám podařilo aktivně zapojit i mimo sociální média. Velké informační 
plakáty, které jsme k „Vyliž to“ připravili, se rozhodlo vylepit ve svém okolí hned několik 
desítek z nich. 

→ http://zachranjidlo.cz/projekt/vylizto 
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Mluvme o plýtvání jídlem 
na základních školách

Záchranářské balíčky pro firmy 

Celkem 80 žáků absolvovalo na jaře roku 2017 pilotní vzdělávací projekt Mluvme o plýt-
vání jídlem na základních školách. Studenti ve věku 13 – 15 let monitorovali, kolik jídla se 
vyhodí u nich doma v kuchyni, za úkol dostali vymyslet „záchranářský“ recept z potravin, 
které v jejich domácnostech nejčastěji putují do koše, nebo nafotit zajímavé tvary ovoce 
a zeleniny, na které narazili při nakupování. 

Výukové hodiny proběhly v průběhu jara ve čtyřech třídách na Základní škole Kladská 
a na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze. Reakce na hodiny, které společně vytvořili čle-
nové Zachraň jídlo Veronika Kučerová a David Hájek, byly pozitivní. Podle učitelky Petry 
Dufkové z Gymnázia prof. Jana Patočky byly děti z vyučovacích hodin nadšené a dozvědě-
ly se spoustu nových a praktických věcí.

→ http://zachranjidlo.cz/zachran-jidlo-skolach 

Jídlo zachraňujeme i ve firmách. 
Společně se zaměstnanci se o to 
pokoušíme zábavnou a aktivní 
formou. Předáváme praktické rady, 
jak snížit plýtvání potravinami 
nejen v práci, ale i doma, a nabí-
zíme možnost se aktivně zapojit 
do řešení problematiky plýtvání 
potravinami.

V roce 2017 se nám podařilo 
realizovat spolupráce s firmami 
ZOOT a T-Mobile. Ve společnos-
ti ZOOT se kampaň dostala do 
firemních ledniček a informovala 
více jak 1000 jejich zaměstnanců. 
Pro T-Mobile jsme v rámci Dne 
zdraví připravili sérii praktic-
kých workshopů na výrobu pesta 
z mrkvové natě a nechali více jak 
800 zaměstnanců ochutnat náš 
bezezbytkový catering.

Většina zaměstnanců firmy ZOOT 
shledala po realizaci kampaně 
téma plýtvání potravinami jako 
důležité k řešení a získali nové 
informace, jak předejít zbytečnému 
vyhazování. 

Naším cílem pro rok 2018 je oslovit 
alespoň pět dalších firem, kde bu-
deme zábavnou formou vzdělávat, 
jak být hospodárnější v domácnosti 
a jak ušetřit. 

→ http://zachranjidlo.cz/pro-firmy 
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Záchranářské videorecepty Recept: Sušenky z dužiny po odšťavňování

Díváte se do lednice a vidíte tam spoustu jídla, které by se mělo ihned sníst? Nevíte co 
s ním? Existuje mnoho fantastických receptů a tipů, o kterých jste ani netušili.

Záchranářské videorecepty z naší dílny jsou skvělou inspirací, jak přetvořit potravinové 
přebytky na super chutná jídla. Používáme suroviny, kterých je v sezóně nadbytek, nebo 
nejčastěji končí v koši českých domácností. A proč je kreativita v kuchyni tak důležitá? 
S vyhozenou surovinou ztrácíme přírodní zdroje a lidskou práci, která jinak přijde vniveč.

Díky receptům ukazujeme, jak omezit vyhazování a současně snížit negativní dopady 
nejen na životní prostředí, ale i na naši peněženku. V roce 2017 jsme natočili 10 inspirativ-
ních videoreceptů, na něž se nám v rámci fundraisingové kampaně podařilo vybrat 17 950 
korun. Na Facebooku měly dosah téměř 150 000 uživatelů a pravidelně lákají návštěvníky 
i na náš web. Nové recepty plánujeme zveřejňovat i v dalších letech. 

→ http://zachranjidlo.cz/recepty

Odšťavňování je hitem po celý rok, nejen v létě. Asi většina z nás při něm vyhazuje nemalé 
množství vlákniny, která v odšťavňovači zůstává. Přitom je to cenná a zdraví prospěšná 
ingredience.

Ze zbytkové ovocné drti, která je vlákninou doslova nabitá, si můžete upéct třeba sušenky, 
perník, müsli tyčinky a spoustu dalších pochutin. Jak na to?

1. Vlákninu z odšťavňování smíchejte s ovesnými vločkami a moukou.

2. Přidejte cukr, skořici, semínka a olej.

3. Vše důkladně promíchejte a vytvarujte do tvaru sušenek nebo müsli tyčinek.

4. Pečte na 180 stupňů 10 - 15 minut.
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extrémně drahé suroviny a vlastně si tím platí za to, ze plýtvá někdo jiný. Příklad: objed-
nají z lososa jen drahé filety a neřeší, co se děje se zbytkem ryby, zákazníci jim to zaplatí. 
Přitom se dá objednat celá ryba a kromě filetů se dá odpad, který tvoří polovinu váhy ryby, 
využít na přípravu vývarů a rybích polévek. 

Jaké jsou v kuchyni techniky a způsoby, jak co nejmíň plýtvat?

Rád používám suroviny, ze kterých není odpad. Maso i zeleninu čistím minimálně, ze 
zelených natí či košťálů vyrábím pesto, neloupu ani brambory, případně z jejich slupek 
dělám chipsy. Slupky a košťály ze zeleniny nebo kosti a ořez z masa přijdou do vývaru. Pak 
jde také o rozumné provázání menu. Jídla by na sebe surovinově měla navazovat a suro-
vina se tak postupně beze zbytku zpracovává. Všechno to vychází jen z letité zkušenosti 
předků a základního ekonomického uvažování. 

Co takhle velikost porcí, způsobuje plýtvání?

To je další problém – kupujeme si pocit hojnosti, nandaváme na talíř zbytečně moc 
a třetina toho jde do koše. Pro mě je spíš cesta vícechodové zajímavé menu, je to pestřejší, 
porce jsou menší a víc se dojídá.

Jak sestavujete menu?

Jako první se dívám na nabídku dodavatelů a jdu prostě po ceně. Kde je nejnižší cena, tam 
mě to zajímá a objednávám – jak u zeleniny, tak u masa. Potom kvalitně řemeslně zpra-
covat a prodat, tak se dělá kšeft. Rád používám levnou zeleninu: řepu, brambory, cibuli, 
mrkev a obiloviny a luštěniny.

Máte pocit, že se šetrnost a cirkulární principy do české gastronomie vrací, 
nebo jsme někde ustrnuli?

Určitě se zvyšuje povědomí o problému. Pořád se ale děje, že jsou propagátoři těchto 
principů chápáni jako alternativci, dostanou nálepku. Záleží asi na tom, jak se ty principy, 
které nepochybně dávají smysl, prezentují. Docela zabírá vysvětlovat to přes ekonomickou 
a byznys složku – lidé slyší na to, že se to vyplatí, že je to vlastně chytré. Tak se rozšiřují 
zálohované kelímky, biologicky odbouratelné obaly a další zero waste koncepty.

V zahraničí funguje například projekt Real Junk Project, v rámci něhož restaurace skupují 
věci v akcích, potraviny těsně před datem spotřeby, křivou zeleninu, berou si jídlo od 
domácností…

To přesně dává smysl. Takhle se já snažím fungovat i bez projektu. Vyhledávám si nejlev-
nější suroviny, ale levné neznamená nutně špatné. Chce to trochu kreativity.

Jednoduchost a kreativita 
zachraňují jídlo v restauracích
Rozhovor s kuchařem Michalem Hromasem

Máte dost různorodé zkušenosti – od jídelny až po skvělou italskou kuchyni. Jak se liší 
šetrnost a přístup k surovinám v jednotlivých zařízeních?

V tomhle pro mě byly zásadní hlavně dva podniky. Varna na České správě letišť a italská 
Aromi. Na letišti se počítala každá koruna. Šéf byl schopný zkontrolovat nádobí, které 
jsem vracel na myčku a vyčíslit mi zbytky, které jsem v něm nechal. Velký provoz je ener-
geticky náročný a náklady se tlačí co nejníže. V Aromi to bylo úplně jiné, ale v principu 
jde hlavně o přístup. Italové tu hospodárnost mají v krvi. Typická italská jídla jsou vzorem 
hospodaření v kuchyni – pizza, pasta, risotto, skvělé zpracování zeleniny. 

Dá se zobecnit, že se v nóbl podnicích víc plýtvá?

Ne. Záleží jen na přístupu. Někde ale ještě dnes vykrajují pravidelné válečky z brambor, 
u závitků z masa odkrajují patky, aby to dobře vypadalo. To je děs. Automaticky mi pak 
naskočí otázka, kde to všechno končí. Často se ale v těchto podnicích děje to, že nakupují 
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Zachraň jídlo v médiích Jak přispět

V roce 2017 jsme zaznamenali 160 výstupů v médiích, kde bylo Zachraň jídlo 
zmíněno. Potěšilo nás, že se Adam Podhola, jedna z vedoucích osobností 
iniciativy Zachraň jídlo, dostal do výběru časopisu Forbes 30 pod 30. Velkou 
mediální pozornost jsme získali díky Cenám SDGs, paběrkování, happenin-
gu Jam session a pokračujícímu zájmu o téma křivé zeleniny. Anna Strejcová 
a Zuzana Štěpničková se zúčastnily natáčení pořadu Kluci v akci, který se 
zaměřil na záchranářské recepty.

Chcete pomoct tomu, aby se vyhazovalo méně jídla? Co můžete udělat kromě zodpověd-
ného vyjídání vlastní ledničky? Máte několik možností:

Dobrovolnictví
 
Chcete se účastnit našich akcí nebo chcete 
nabídnout odbornou pomoc? Zapište se 
k odběru dobrovolnického newsletteru 
nebo nás kontaktujte na 
dobrovolnik@zachranjidlo.cz. 

Certifikáty pro paběrkování

Chcete podpořit konkrétní projekt? Kupte 
si certifikát, díky němuž zachráníme z pole 
zeleninu nebo ovoce. Na výběr máme certi-
fikáty ve výši 350 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč.

Sledujte nás

Vaše komentáře a sdílení pomáhají do-
stávat informace o plýtvání mezi širokou 
veřejnost. Sledujte nás na Facebooku, 
Instagramu, Twitteru a Youtube. 

Pravidelná finanční podpora
 
Dárci jsou pro nás velice důležití, protože 
jsme díky nim schopni realizovat důležité 
činnosti i když nám nevyjdou granty. Při-
spívejte nám měsíčně jakoukoliv částkou.

Záchranářské pexeso
 
Vytvořili jsme pexeso na téma nakupování 
a skladování potravin. Jednotlivé dvojice 
představují názorné ukázky, jak správně 
uchovávat potraviny, nebo naopak skla-
dovací zlozvyky nás všech. Věřte nám, na 
mnoha z nich se poznáte.
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Přehled výnosů 2017 

Tržby z prodeje služeb 247 025,00 

Provozní dotace  817 334,00 

Přijaté příspěvky (dary a nadační příspěvky) 390 225,00 

Úroky 64,00

Celkem  1 454 648,00

 

Přehled nákladů 2017 

 
Materiál  75 355,00 

Služby 1 253 670,00 

Mzdové náklady  49 100,00

(Kurzové ztráty, aj.)  10 880,00

Celkem  1 389 005,00

 

Přehled dárců a nadačních příspěvků 2017 

 
Nadace RSJ  100 000,00

Nadační fond Avast 42 998,00

Nadace DBU  5 767,00

ZOOT  40 565,00

DMS  7 675,00

Dary individuálních dárců (darujme.cz) 113 396,00

Použití darů z r. 2016 79 824,00

Celkem  390 225,00

Přehled provozních dotací 2017

 
Magistrát hl.m. Prahy  214 142,00

Ministerstvo zemědělství   171 000,00

Ministerstvo životního prostředí 371 000,00

MČ Praha 7  15 700,00 

Velvyslanectví USA v České republice 45 492,00

Celkem  817 334,00

Finanční část
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Děkujeme všem členům a členkám 
týmu a aktivním dobrovolníkům. 
Zachraň jídlo v roce 2017 tvořili:

Za podporu děkujeme partnerům:

Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Petra Čížková, Peter Halaj, David Hájek, Inka Jurková, Bára Kousalová, Veronika Kučero-
vá, Lucie Müllerová, Marie Plojharová, Adam Podhola, Eliška Semrádová, Anna Strejcová, 
Zuzana Štěpničková, Filip Vrlík

Projekt Paběrkujeme!, jehož součástí byl i happening Jam session, jsme realizovali díky 
podpoře Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, grantu Velvyslanec-
tví USA v České republice a MČ Praha 7.   

Projekt Společně proti plýtvání jídlem, jehož součástí byl i happening Jam session, jsme 
realizovali díky podpoře Ministerstva životního prostředí, nadace RSJ Foundation a Na-
dačnímu fondu Avast. 

Projekt Společně proti plýtvání jídlem v Praze a Mluvme o plýtvání jídlem na základních 
školách jsme realizovali díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.




