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S tojím v parku a netrpělivě 
vyhlížím svého kamaráda 
Matěje. Bylo mi řečeno, že 

mám čekat u altánku. Ale nikde 
nikdo, až na párek bezdomovců 
sedících na lavičce. „Tak je pozvi 
na jídlo,“ raduje se Matěj do telefo-
nu, „za chvíli jsme tam.“

Dnes se budu účastnit anarchis-
tické iniciativy„Food Not Bombs“, 
skrze kterou lidé na celém světě 
protestují proti inancování vývoje 
nových zbraní. Peníze, za které 

zkoušíme nové typy bomb, bychom 
podle této iniciativy měli použít 
na humanitární pomoc hlado-
vějícím. Nikdo tuto organizaci 
neřídí, jelikož neuznává hierarchii, 
a přesto funguje. A o co vlastně 
v praxi jde? „Uvaříme teplé jídlo 
z potravin, které by se jinak vyho-
dily,“ vysvětluje mi Kuba, „nejde 
jenom o to, abychom nasytili pár 
hladových. Chceme okolí seznámit 
s problematikou vyhazování potra-
vin a dokázat, že i z tzv. odpadu se 
dá udělat chutný pokrm.“

NOVODOBÍ ZBOJNÍCI
Z vozíku vytahujeme hrnec, kanystr 
s vodou a další nezbytnosti, včetně 
malých kamínek. „Snad na nás 
nikdo nezavolá policajty, v parku se 
oheň rozdělávat nesmí,“ strachuje 
se Kuba. Všechno to přenášíme 
k altánku, kde kluci už chystají 
na podpal a já vylepuji plakát 
vysvětlující myšlenku „Food Not 
Bombs“. Během přidržování a stří-
hání lepicí pásky si čtu, jak svou 
aktivitu tato parta popsala: „Vege-
tariánské jídlo, které by jinak bylo 
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Příští světová válka prý bude o jídlo. Výzkum OSN z let 2010 až 2012 ukazuje, že na světě hladoví 870 mili-
ónů lidí. To je každý osmý člověk! Je to ale nutné? Dle organizace Zachraň jídlo by se z toho, co se vyhodí, 
všichni tito lidé najedli třikrát. Vyhozené, ale přitom stále dobré potraviny se do talířů potřebným snaží 
dostat také iniciativa Food Not Bombs.
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zlikvidováno jako odpad; nasytit 
potřebné; upozornit na problema-
tiku plýtvání…“

Všechno jídlo, co je tady vystaveno 
na odiv lidu, se ještě včera nacháze-
lo v popelnicích za supermarkety. 
Dumpster diving, což je anglické 
označení pro používání potravin 
z popelnice, je v České republice 
adrenalinový sport. Chtějí-li být 
dumpsteři opravdu úspěšní, musí 
přelézat ploty, vyhýbat se kame-
rám a ochrance. Aby nakonec jídlo 
opět ilegálně rozdali potřebným, 
dopouštějí se trestného činu kráde-
že odpadu. To je také důvod, proč 
v tomto textu nepoužívám pravá 
jména aktérů. 

Kromě toho je dumpster diving 
také trochu sázka do loterie. Když 
jsme se s Matějem před několika 
měsíci náhodně dívali do popelnic 
za supermarkety, byly prázdné. 
Nutno ale podotknout, že jedna 
z nich krásně voněla po pečivu, 
takže jsme prostě jenom přišli poz-
dě. V některých městech by se ale 
přístupné kontejnery u supermar-
ketů hledaly jen těžko. Nemusí to 
tak ale být. Třeba ve Skandinávii je 
dumpstrování běžné a společensky 
docela přijatelné.

JÍDLO NA ODPIS
Podle odhadu se vyhodí třetina 
všeho, co se vyrobí. Za 60 procent 
tohoto potravinového odpadu jsou 
zodpovědné supermarkety, zbytek 
mají na svědomí domácnosti. 
Potravinami se přitom plýtvá už 
předtím, než se do regálů vůbec 
dostanou. Asi polovina všech vylo-
vených ryb je vyhozena mrtvá zpět 
do moře, přičemž na jedno kilo 
těchto ryb připadá 16 kilo zbyteč-
ně zabitých mořských živočichů. 
Všechny farmářské produkty, které 
mají jít na pulty velkých řetězců, 

musí mít ten správný rozměr, tvar 
a barvu. Zbytek se buď nechává 
na poli, nebo se zlikviduje jinak.

Nešetrná praxe vyhazování potravin 
se navíc zdá velmi nekompromisní. 
Podle prodavačky z nejmenova-
ného obchodního řetězce, která si 
přála zůstat v anonymitě, se veškeré 
prošlé jídlo vyhazuje do kontejnerů. 
Zaměstnanci si staré pečivo nesmí 
vzít ani pro zvířata. Potraviny s pro-
šlou záruční lhůtou končí na skládce 
tuhého komunálního odpadu. Je 
potom na skládce, aby se zaručila, 
že se do podzemních vod neuvolňují 
zplodiny nebo neunikají nebez-
pečné plyny. Ty jsou zachycovány 
speciálními přístroji a následně pře-
měňovány na elektrickou energii.

Zbytky potravin z jídelen jdou 
rovnou do bioplynové stanice, 
ve kterých se vznikající plyn rovněž 
využívá pro výrobu elektrické ener-
gie. Zbytky syrového masa spadají 
pod veterinární zákon a měly by se 
likvidovat v ka ilériích (něco jako 
krematorium pro zvířata) nebo 
ve spalovnách. 

Zvědavost mě nutí najít nějaké 
logické vysvětlení. Proč by někdo 
zbytečně vyhazoval jídlo? Některé 

supermarkety se snaží potraviny 
zachránit a to, co neprodají, věnovat 
potravinovým bankám a charitativ-
ním organizacím, aby jídlo mohlo být 
„posláno“ dál potřebným. Nicméně 
prošlé potraviny, byť stále dobré, se 
darovat nemohou. Například ve Fran-
cii ale parlament supermarketům 
vyhazování zakázal. Řetězce musí 
uzavřít smlouvu s nějakou charita-
tivní organizací, které následně jídlo 
darují. Nutno ovšem podotknout, že 
takové smlouvy ve Francii byly i před 
tímto opatřením poměrně časté.

„V České republice platí absurdní 
zákon, kvůli kterému platí ob-
chodníci daň z přidané hodnoty 
v případě, že jídlo darují. Pokud 
ho ale vyhodí, nic je to nestojí,“ 
rozčiluje se Matěj, „doby trvanlivosti 
jsou navíc nesmyslně krátké. Jídlo 
po záruce je pořád dobré, jen třeba 
nemá tu správnou konzistenci.“ 
Ale věci se mění i u nás a v dubnu 
schválil parlament novelu, která 
ukládá všem obchodům s prodejní 
plochou nad 400 metrů čtverečních 
povinnost neprodané, ale nezávad-
né potraviny darovat organizacím, 
které je poskytnou potřebným – na-
příklad dětem v dětských domovech 
a také stejné cílové skupině, pro kte-
rou vaří i Food Not Bombs.
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VÝZVA
Jídlo, které vyhazuji

Oblast:   Rover jsi mezi lidmi, Rover jsi v přírodě
Fyzická obtížnost: Malá
Psychická obtížnost: Střední
Věk:   Mladší R&R (15–18 let), Starší R&R (19–24 let)
Typ R&R:   Začínající R&R, Putující R&R, Zkušený R&R

Zjisti, kolik potravin vyhodíš za měsíc. Nepočítá se jenom domácí od-
pad, ale také všechny nedojedené obědy ve školní jídelně a podobně. 
Vše si zapisuj a na konci měsíce se zamysli, jak bys množství vyhoze-
ných potravin mohl snížit.
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KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ 
 KVALITNÍ JÍDLO
„Máme skoro všechno, jenom by to 
chtělo sůl a více koření,“ podotýká 
jedna ze dvou zástupkyň ženského 
pohlaví, Petra, která byla v průběhu 
dne zvolena kuchařkou. Bez pře-
mlouvání či hádek, samozřejmě. 
Vydáváme se tedy do blízkého 
supermarketu, abychom koření 
potupně koupili. Překvapuje mě, 
že hledáme v té kvalitnější části 
regálu. Pečlivě vybíráme tak, aby 
v něm nebylo nic závadného. To 
grilovací s olejem z palmy olejné 
tedy vracíme do poličky. Etickou 
otázku řešíme také. 

„A co takhle bujón?“ napadá mě 
a díváme se po těch zeleninových 
– kvůli nám zvíře umřít nesmí. 
Za bujón nicméně od Petry po-
chvalu nedostaneme: „To ale není 
v souladu s představou o zdravém 
vaření. V bujónu je spousta škod-

livých ingrediencí. “ Nakonec ale 
i bujón končí v bublající polévce. 
Přece bychom ho nevyhodili. 

Food Not Bombs získává prošlé 
potraviny mimo jiné také darem 
od malých obchodníků, kteří si 
kvůli své bezpečnosti přejí zůstat 
v anonymitě. „Máme hodně pečiva, 
můžeme udělat sendviče,“ raduje 
se Jarda, který dal celou dnešní 
společnost dohromady. Na celtě, 
kterou jsme roztáhli v altánku, ma-
žeme housky. Zrak mi padne na sa-
lát v plastové nádobě. Když si před-
stavím dokonalý salát, vypadá jako 
tento. „Co na něm bylo špatného, 
že se vyhodil?“ „Nic. Ty vnější listy 
byly špinavé, ale stačilo je otrhat 
a všechno to pořádně opláchnout 
a bylo to. Toto jsme dělali se vším. 
Rychlejší než to všechno očistit by 
možná bylo na to vydělat, ale o to 
tu nejde, “ vysvětluje mi Kuba. 

Polévka už je uvařená, a když ji 
ochutnávám, musím uznat, že je 
znamenitá. Právě včas ji naléváme 
do várnice. Kolem se už potulují 
lidé bez domova a lidé v nouzi, kteří 
by se rádi najedli. V rozdávání nás 
brzdí Jarda: „Ještě není půl páté. Aby 
zbylo i na ty, co přijdou načas.“

Když mu ale ukazujeme plnou 
várnici, uklidňuje se. Jídla je dost 
pro všechny. Postupně se sem 

šourají jak jednotlivci, tak skupinky 
a sedají si s kouřícími plastovými 
miskami na okolní lavičky. Když 
nádobí vracejí, podáváme jim ještě 
sendviče a s potěšením sledujeme, 
jak si chodí přidávat.

PES BEZ PŘEDSUDKŮ
Výroba sendvičů trochu vázne, 
a tak musí být všichni trpěliví. 
Nikdo se ale nerozčiluje. Naopak, 
všude kolem je právě zábava v pl-
ném proudu. Jeden z dumpsterů 
hraje na kytaru, jiný zase natáhl 
slackline, na které právě dokazuje 
svou rovnováhu. Kromě toho tu po-
bíhá dokonale vycvičený pes, který 
si v tlamě nosí frisbee. Vždy před 
někoho létající talíř položí a čeká, 
až mu ho vyvolený hodí. Vybírá si 
bez předsudků, a tak si nakonec 
hraje s partou lidí bez domova. 

Někteří jsou ostýchaví, a tak na ně 
zpoza várnice volám, aby si dali 
teplou polévku nebo housku se 
salátem a sýrem. Mám trochu 
problém rozeznat příznivce 
dumpster divingu a bezdomov-
ce. Všichni vypadají tak trochu 
ošoupaně. A tak si radši, než začnu 
hlasitě nabízet jídlo, počkám, 
jestli se s ním organizátoři „Food 
Not Bombs“ přivítají. Pokud ano, 
znamená to, že (většinou) patří 
do první skupiny.
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TIPY

Veřejná lednice
Plýtvání potravinami v domácnostech se snaží omezit například projekt 
„Veřejná lednice“. Do takovéto lednice postavené na veřejně dostupné 
místo můžete vložit potraviny, které nestíháte sníst, nebo si z ní naopak 
nějaké jídlo vzít. Není podmínkou, že musíte více dávat než brát. Ale 
na všech uživatelích leží odpovědnost za údržbu takového ledničky. Po-
kud si z ní vezmete něco plesnivého, je to přeci jen váš problém. Veřejné 
lednice byly otevřeny v Českých Budějovicích, Praze nebo v Plzni.
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Vedle právě Kuba odpovídá na vše-
tečné otázky postaršího pána fou-
kajícího si svou polévku: „Takže vy 
dáte jídlo každému?“ „Ano.“ „Úplně 
každému? I kdyby tu přišel nějaký 
boháč?“ „Ano, bohatým, chudým, 
všem bez rozdílu.“

Konečně nám nesou další dávku 
sendvičů. Vidím ale, že ti, kteří 
na ně čekají, stále sedí na lavič-
kách. S Matějem tam tedy housky 
neseme: „Máte to i s donáškou!“ 
Ti dva se smějí, a když to prý měli 
i s obsluhou a řádně VIP, zazpíva-
jí nám k tomu, a už se přidávají 
ke kytaře.

JAK CHUTNÁ HOUSKA 
Z  POPELNICE
Rozdávání jídla pomalu přerůstá 
v párty s bezdomovci. O půl páté 

už u várnice nikdo nestojí. Všichni 
přišli dříve. O polévku už zájem 
není, jenom se čeká na sendviče. 
S přípravou nakonec pomáhá i je-
den z našich „zákazníků“. 

Polévka ještě zbyla, a tak si také 
dáváme po misce. Když jsem 
se poté zakousla i do sendviče, 
drcnul do mě Matěj: „Chutná 
dobře, že? Vůbec bych neřekl, že je 
z  popelnice.“

Kolem šesté se společnost rozchá-
zí. Naši první „Food Not Bombs“ 
hodnotíme před autem, do které-
ho jsme naložili naše kuchařské 
nádobí. Shodneme se na tom, že 
příště se jídlo uvaří doma. Show 
s vařením na ohni už jsme udělali. 
K přípravě se nakonec zavazuji 
i já. Potraviny získají jiní – nejsem 
zvyklá utíkat před policajty. 
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