
 
 

 

Podzim je vzrušující období nabité zajímavými akcemi – v Česku jsme byli svědky happeningu Tisíc kilo, 

konference Food Waste nebo filmového festivalu Země na talíři, který uvedl film o plýtvání jídlem. Ale tím to 

nekončí a už včera se otevřela prodejna Bezobalu, kde si budete moci koupit přesně tolik jídla, kolik 

spotřebujete, a to bez zbytečných obalů! Taky nás v listopadu čeká druhý ročník Národní sbírky potravin. Vše 

důležité, co se děje v oblasti prevence plýtvání potravinami, vám přinášíme v dalším čísle MaPPP – přejeme 

pěkné čtení!  

 

 

 

Cílem newsletteru MaPPP je podpora šíření a výměny informací o problému plýtvání potravinami v České republice a ve světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY: Ztracené sklizně   
 
Dále pak nabízíme první publikaci o plýtvání potravinami vydanou 

v ČR s názvem Ztracené sklizně. Zjistíme v ní méně známé 

skutečnosti o ztrátách a plýtvání potravinami. Pokud bychom 

omezením plýtvání na Severu zvýšili celosvětovou nabídku potravin, 

vyřeší se problém potravinové bezpečnosti na Jihu? A když 

omezíme posklizňové ztráty na poli, postačí to k zajištění dostatku 

potravin pro všechny? Analýza potravinového řetězce „od pole až 

na talíř“ přinese souhrný pohled na tyto otázky, objevíte různé 

podoby plýtvání, ale taky možná řešení a návrhy, jak se přiblížit 

cílům globální potravinové bezpečnosti. 

MENU: Nápady a iniciativy  

 
Nakupujme jídlo, ne odpad: Bezobalu 

Zahraničním trendem v prevenci plýtvání je inovace tradičních 

obchodů s potravinami na váhu, bez jednorázových obalů. Jejich 

zákazníci kupují pouze tolik, kolik skutečně (s)potřebují a nevytváří 

žádný odpad z jídla i obalů. Platí pouze za potraviny, nikoliv za 

jednorázová balení, ani za značky, marketing a reklamy s nimi 

spojené a nemusí kupovat nadměrná akční balení, protože sleva ze 

sražených nákladů je již započítána v každém gramu. V České 

republice tento šetrný typ distribuce potravin zavádí organizace 

Bezobalu.org, která právě v těchto dnech otevírá první testovací 

prodejnu v centru Prahy. Více o projektu si můžete přečíst v 

rozhovoru pro server Material Times. 

Konference Food Waste 2014 

Konference FOOD WASTE 2014, která se konala v září, navázala 

na loňskou akci téhož jména. Vystřídali se na ní řečníci z řad firem, 
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Koutek pro videa 

Pozitivní změna v českém 

prostředí vůči problematice 

plýtvání jídlem je zřejmé. 

Počínaje osvětových aktivit, 

očekávaných změn v legislativě 

pro darované potraviny po 

koordinovanější podpoře 

Potravinovým bankám.  Více 

v reportáži ČT24.  

 

  

Nová publikace Glopolis: Ztracené 

sklizně - plýtvání a potravinová 

bezpečnost, 2014. 

 

http://www.materialtimes.com/ptame-se/petr-hanzel-z-bezobalu-nakupujme-jidlo-ne-odpad.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/286337-zastavme-plytvani-jidlem-vola-konference-a-jurecka-prikyvuje/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-ztracene-sklizne/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-ztracene-sklizne/
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neziskových organizací a výzkumných institucí z domova i ze 

zahraničí. Potřebu komunikace s veřejností ostatně odhalil také 

exkluzivní průzkum agentur Ipsos a PubliCon, jenž vznikl výhradně 

pro tuto konferenci. Jaké jsou výsledky průzkumu najdete v článku 

„Food waste konference 2014“. 

 
 Tisíc kilo, aneb jak zachraňovat plodiny na poli 

Iniciativa Zachraň jídlo po roce znovu uspořádala další úspěšnou 

akci upozorňující na plýtvání jídlem. Happening „Tisíc kilo“ se 

uskutečnilo 18. října na piazzettě Národního divadla v Praze. 

Zaměření bylo tentokrát na potravinový „odpad,“ který vzniká při 

zemědělské produkci a při následné distribuci. V nabídce za 

symbolickou cenu byla „nechtěná“ zelenina od středočeských 

zemědělců. Nejde však jen o prodej zeleniny – skupina Zachraň 

jídlo chce totou akcí oslovit české farmáře, kteří by chtěli darovat 

přebytky potřebným celoročně. Více v článku „Tržnice vyroste u 

Národního divadla.“ 

 
Výstavy vyhozeného jídla 

Mladý Američan cestuje po Státech a v každém městě vystavuje 

jídlo, které „zachránil“ z místních popelnic. Fotografie vystavených 

potravin vyvěšuje pod heslem „Daruj, nevyhazuj“ (#donatenotdump) 

na Twitteru či Facebooku. Zatím takto rozdal jídlo v hodnotě 10 000 

dolarů! Více v článku či videu o tomto inspirativním člověku. 

 

ZAMĚŘENO NA: Plýtvání na festivalu Země na talíři  

Plýtvání potravinami bylo i na letošním festivalu Země na talíři – 

AlimenTerre jedním z hlavních témat. Po filmech z minulých ročníků 

– Z popelnice do lednice a Food Savers festival uvedl premiéru 

dokumentárního snímku Muffin Man. Tento belgický film ukazuje, 

jak fenomén dumpster-divingu změní život hlavního hrdiny příběhu, 

Stevena De Geynsta. Těžké období ho dožene k životu na ulici. Při 

obstarávání jídla z kontejnerů okolních supermarketů se stále více 

podivuje nad tím, kolik jedlých potravin se zbytečně vyhazuje. Tak 

se pomalu dostane k charitativní činnosti, najde nový smysl života a 

chce situaci změnit. Nečekané komplikace však na sebe nenechají 

dlouho čekat a Steven se ocitne před soudem, kde musí obhájit své 

činy… Pokud jste film nestihli vidět během festivalových dnů, nabízí 

se možnost jej zhlédnout během Ozvěn festivalu. V případě zájmu o 

uspořádání vlastního promítání v rámci Ozvěn nás neváhejte 

kontaktovat. 
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Newsletter vychází s finanční podporou magistrátu Hlavního města Prahy a České 

rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Obsah publikace nemusí vyjadřovat 

stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany. 

 
 

 
 

Vydává: Glopolis, o.p.s., Soukenická 23, 110 

00 Praha 1, tel.: +420 272 661 132 
 

Kontakt: mappp@glopolis.org 

Děkujeme Petrovi Hanzelovi za příspěvek. 

A na co se můžeme těšit? 
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