
 
 

  

Cílem měsíčníku MaPPP je podpora šíření a výměny informací mezi stakeholdery problému plýtvání potravinami na území České republiky. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOVINKY: 1O zpráv, jež podpoří tvůrce politik plýtvání potravinami 

Během prosincové konference, kterou v Bruselu organizovala 

vlámská organizace Vleva, se stakeholdeři všech sektorů problému 

plýtvání potravinami shodli na deseti klíčových sděleních pro tvůrce 

politik, jak udržet toto téma ve středu pozornosti a agendy. Jedna 

ze zpráv zní: „Použijte komplexní přístup potravinového řetězce, 

který pokrývá všechny kroky systému, abyste se vyhnuli 

důsledkům toho, že něco přeskočíte. Přílišná koncentrace pouze 

na jednu oblast řetězce by mohla mít za následek, že plýtvání jídlem 

vytlačíte do jiného sektoru, aniž byste problém jako celek 

zredukovali.“ Podrobnosti naleznete ve výsledné zprávě z události. 

MENU: Nápady a iniciativy 

Tesco ke spotřebitelům: Nejen třešnička, i samotný dort vám 

bude chutnat! 

Mrkev, brambory, jablka, banány. Při nákupu tohoto ovoce 

a zeleniny můžete lehce získat pocit, že roste jen do jednoho 

ideálního tvaru. Tesco ve Velké Británii chce svým zákazníkům 

ukázat, že tomu tak není. V reakci na studii, o které jsme vás 

informovali v listopadovém MaPPP, začne britské Tesco 

na pultech nabízet i neideálně tvarované kusy ovoce 

a zeleniny. Chce tak přispět ke snížení plýtvání potravinami, které 

jsou naprosto v pořádku co do chuti a kvality, ale nesplňují 

očekávání zákazníků z hlediska estetických norem. Na začátku 

prosince o tom informoval The Huffington Post. 

Jíst pestře a přitom nevyhazovat zbylé potraviny? Podporu 

nabízí mobilní aplikace 

Jdete domů z práce, máte hlad a nevíte, co budete vařit? Anebo 

už večeři vymyšlenou máte, ale nejste si jistí, jestli máte doma 

všechny potřebné suroviny na její přípravu? V obou případech 
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40-60 % ryb ulovených 

v rámci Evropy se vyhodí. 

Jen v severním Atlantiku a 

Severním moři jich přijde nazmar 

více než 2 miliardy tun 

ročně. 

Feeding the 5000. [online] Food Waste 
Facts. <http://www.feeding5k.org/food-
waste-facts.php> 

Glopolis Vám všem přeje skvělý rok 2014. Ať je plný inovativním nápadů a nových zdrojů spolupráce! 

 

Pro agendu plýtvání potravinami půjde o období velmi důležité – 1. ledna začal rok Evropské unie proti plýtvání 

potravinami. V souvislosti s tímto tématem je tak třeba očekávat větší politickou, podnikatelskou i občanskou 

mobilizaci. 

Glopolis Vás bude i nadále pravidelně informovat o novinkách v České republice a zbytku Evropy. Aby tak mohl činit 

co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat o zpětnou vazbu na MaPPP. Rádi bychom tak zjistili, co jste v minulých 

vydáních oceňovali nejvíce a jak bychom podle Vás měli zlepšit další vydání. 

 

Vážená čtenářko, vážený čtenáři, přejeme Vám příjemné čtení. 

Koutek pro videa 

Chléb do igelitového sáčku nebo 

plátěné utěrky? Salát do 

chladničky nebo do vázy? 

Přemýšlíte, jak správně 

skladovat potraviny, aby 

vydržely co nejdéle čerstvé? 

Nové video iniciativy Zachraň jídlo 

s restaurace Rybárna vám napoví. 

http://en.vleva.eu/sites/en.vleva.eu/files/events/attachments/10_key_messages_0.pdf
http://en.vleva.eu/sites/en.vleva.eu/files/events/attachments/conference_report_0.pdf
http://www.tescoplc.com/files/pdf/reports/tesco_and_society_2013-14_halfyear_summary.pdf
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/12/11/tesco-food-waste_n_4423399.html?utm_hp_ref=uk
http://www.feeding5k.org/food-waste-facts.php
http://www.feeding5k.org/food-waste-facts.php
https://www.surveymonkey.com/s/CFKWF2R
http://hobby.idnes.cz/skladovani-zeleniny-vajicka-chleb-dro-/hobby-domov.aspx?c=A131227_103346_hobby-domov_mce


 
 

  

PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI 

vám mohou pomoci mobilní aplikace, které udržují kontrolu 

nad množstvím a druhem potravin, které máte ve spíži 

a lednici. Platforma 222 Million Tons, která odkazuje 

na množství jídla, které se ročně vyhodí v rozvinutých zemích, či 

aplikace od Love Food Hate Waste mohou pomáhat singles, 

párům i malým rodinám v plánování týdenního jídelníčku a 

nakupování podle chuti bez nutnosti vyhazovat nedojedené 

čerstvé potraviny. Kterou z aplikací vyzkoušíte jako první? 

Konference o platformě FoodSharing 

Propojila 30 000 lidí, kteří chtějí přispět k redukci plýtvání 

potravinami. Rozdělila 25 000 kilo jídla, které by přišlo na zmar. 

Řeč je o zde už dříve představené iniciativě Foodsharing, která 

v německých, rakouských i švýcarských městech spojuje ty, kteří 

přebytky ve svých lednicích nechtějí vyhazovat, ale nabídnout je 

svým sousedům. Tento projekt se stal 6. prosince podnětem 

k uspořádání konference v Berlíně. Co se zde toho dne 

probíralo? Jaké jsou možnosti a limity rozšíření působnosti této 

iniciativy v zahraničí? Reportáž v němčině si můžete poslechnout 

či přečíst zde. 

ZAMĚŘENO NA: Paběrkováním proti plýtvání 

Limitujícím faktorem schémat redistrubuce potravin není 

nedostupnost kvalitního jídla, ale nedostupnost fondů na samotnou 

redistribuci. Tuto tezi Tristrama Stuarta podporuje skutečnost, že 

v rámci zemědělské výroby zůstává nevyužita třetina a někdy 

dokonce 100% úrody. Příčina? Obchodní řetězce předkládají svým 

zákazníkům jen ty nejlépe zbarvené a tvarované zemědělské plodiny 

a výše představená strategie společnosti Tesco ve Velké Británii 

proti plýtvání potravinami zůstává jen výjimkou. Důsledek? Mnoho 

tun výživných potravin zůstává nezkonzumovaných - zaoraných 

zpět do půdy či svezených na hromadu. Reakce? Skupiny lidí 

paběrkujících na poli. Že je paběrkování přežitek a záležitostí 

jednotlivců? Stále nově vznikající skupiny paběrkujících na polích 

kolem vetších měst zejména v Británii dokládají opak. Motivy 

k účasti na paběrkování jako jsou zábava, radost, zadostiučinění a 

společensky zodpovědné jednání jsou silnými motory ke spolupráci 

mladých lidí a zemědělců, kteří by plody své práce museli jinak 

znehodnotit. 
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Pokud máte jakékoli nápady na události, 

které by měly být uvedeny v kalendáři 

akcí představovaném v příštím 

newsletteru, prosíme, neváhejte nás 

kontaktovat na emailové adrese: 

mappp@glopolis.org. 

Na vašem názoru záleží! 

MaPPP oslavil v minulém roce 

své půlroční narozeniny. Protože 

chceme, abyste v něm nacházeli 

podnětné a pro Vás užitečné 

informace, vytvořili jsme 

s příchodem nového roku krátký 

formulář, pomocí nějž chceme 

určit silné a slabé stránky 

MaPPP. Na této webové adrese 

naleznete 8 krátkých otázek. 

Jejich anonymní zodpovězení 

vám nezabere více jak 5 minut 

času a nám přinese velmi 

cennou zpětnou vazbu. 

Děkujeme za spolupráci. 

Tento 

dokument vyšel s finanční podporou 

České rozvojové agentury a Ministerstva 

zahraničních věcí ČR v rámci Programu 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR a 

s podporou Evropské unie. Obsah 

publikace nemusí vyjadřovat stanoviska 

sponzorů a nezakládá odpovědnost 

z jejich strany. 

Zdroj: www.feeding5k.org/gleaning 
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