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Školáci vyměnili lavice
za záhony
Pokračování ze strany 1
„Práce byla zábavná. Líbilo semi, že jsme všichni
spolupracovali, a proto jsme si práci užili. A hlav-
ně je vidět výsledek,“ doplňuje jeho spolužák Do-
minik Sedlář u chodníku ve školním dvoře, který
pilní sedmáci vyčistili od zarostlé trávy.
Původcemmyšlenky enviromentální akce je Me-
zinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA).
„V Česku je jejím členemNadace Proměny Karla
Komárka, která u nás spolu s dalšími partnery
podporuje širší využití školních zahrad a učení se
venku,“ doplnila na závěr Olga Síbrtová.

ZŠ LICHNOV se aktivně připojila k akci Květen – Mě-
síc školních zahrad. Foto: ZŠ Lichnov
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Číslo týdne

17
Tolikrát byl vminulosti pra-
vomocně odsouzen jeden z
pěti obviněných v případu vý-
robců a prodejců pervitinu na
Novojičínsku, o kterém tento
týden informovala Policie ČR.
Kriminalisté v okrese odhalily
varny na výrobu oblíbené
drogy.

Jídlo, které by skončilo
v odpadu, dostanou potřební

RICHARD KUTĚJ

Havířov – Čerstvé a hygie-
nicky nezávadné jídlo, které
by jinak skončilo v odpad-
cích. V restauraci ho totiž
navařili více, než byl ten
den odběr. Díky aktivitě
nové havířovské skupiny
Save Food už do odpadu
nemusí. Naopak, poslouží
jako krmě pro potřebné lidi.
Projekt, kdy dobrovolníci
z organizace budou objíždět
vybrané restaurace a dané
jídlo převážet do Armády
spásy, se právě rozjíždí.
„Inspirovala mě debata se

známým, který dělá kuchaře
v jedné restauraci a vyprávěl
mi, kolik nespotřebovaného
jídla, které je jinak naprosto
v pořádku, musí podle no-
rem vyhazovat. K založení
havířovské skupiny Save
Food pak už byl jen krůček,“
popisuje iniciátor nápadu
Gracián Svačina z havířov-
ské pobočky Adry.
„Vidím v tom jednoznačně

smysluplnou činnost. Mys-
lím si, že jídla se obecně vy-
hazuje moc, a toto je jeden
z kroků, jak to alespoň tro-
chu zastavit,“ dodává Kate-
řina Tkačíková, která se
rozhodla stát se jednou
z členek Save Food dobro-
volnického týmu.
Dobrovolníků je zatím

deset, spolupracující haví-
řovské restaurace jsou zatím
tři. Radost, Piknik a Lučina.
Jak vše bude fungovat
v praxi? Dobrovolníci v ur-
čený čas navštíví „svou“ vy-
branou restauraci, ta předá
jídlo, které navařila navíc
a „zbylo“. Dobrovolník jídlo
převeze do havířovské po-
bočky Armády spásy. Vše je
posvěcené i odborným do-
hledem hygienika. „S Armá-
dou spásy máme dohodnu-
to, že jídlo pak bude dávat
skutečně potřebným lidem,

třeba těm, kdo se živí vybí-
ráním jídla z popelnic,“ říká
Gracián Svačina.
Nápad havířovské skupiny

nadchl i herce a gastrono-
mického nadšence a odbor-
níka Lukáše Hejlíka. „Je to
hezký nápad a konkrétní
činnost, která pomůže. Ur-
čitě to nebudou mít jedno-
duché, přeji jim ale dost
nervů a trpělivosti a rád je
podpořím na svých sítích a
kanálech,“ řekl Lukáš Hejlík,
který je krom jiného v Čes-
ku i ambassadorem tzv.

globálního cíle č. 12, který se
týká právě plýtvání jídlem.
Havířovská skupina Save

Food se dala dohromady, do
akce vyrazí oficiálně na za-
čátku června. „Rádi uvítáme
další nové tváře do týmu
dobrovolníků i další restau-
race, které by s námi rovněž
chtěly navázat spolupráci,“
dodává šéf týmu Gracián
Svačina. Restaurace i dob-
rovolníci se mohou ozvat na
e-mailovou adresu
savefoodsf@gmail.com.

richard.kutej@denik.cz

JÍDLO nemusí vždy končit v popelnici. Stačí dobrý nápad. Ilustrační foto: Deník/Lukáš Kaboň

ZAUJALO NÁS

Potravinová sbírka se poprvé koná v jarním termínu

ŠÁRKA MRVOVÁ

Kraj – Sedmý ročník Sbírky
potravin nabídne občanům
více příležitostí darovat po-
traviny potřebným. Poprvé
se jí organizátoři – Česká fe-
derace potravinových bank
a Svaz obchodu a cestovního
ruchu ČR – rozhodli uspořá-
dat také v jarním termínu,
a to právě dnes.

Další letošní novinkou
bude pilotní možnost daro-
vat potraviny přes on-line
shopy iTesco.cz a Rohlik.cz.
Dominantní však zůstane
osvědčené darování potravin
přímo v prodejnách obchod-
ních řetězců (Albert, Billa,
Kaufland, Lidl, Makro, Penny,
Tesco (jejich seznam i umís-
tění najdou zájemci na
www.sbirkapotravin.cz –
pozn. redakce).
Darované potraviny a dro-

gistické zboží poputují do
charitativních organizací
poskytujících pomoc zejmé-

na seniorům,matkám sa-
moživitelkám, pěstounským
rodinám, dětem z dětských
domovů, postiženým či li-
dem bez domova a v nouzi,
a to veměstech i v regionech,
kde se sbírka koná. Největší
zájem je především o trvan-
livé konzervy, dětské výživy,
instantní polévky, trvanlivé
mléko, olej, rýži a luštěniny,
těstoviny a základní a dět-
skou drogerii.

JE KOMUPOMÁHAT
I když podle Českého statis-
tického úřadu patří Česká

republika v Evropské unii ke
státům s nejnižším podílem
osob ohrožených chudobou
nebo sociálním vyloučením,
1,5 milionu občanů se na-
chází pod hranicí chudoby.
Největší problémymají pře-
vážněmatky samoživitelky
s dětmi a ženy starší 65 let,
které žijí samy.
První ročník potravinové

sbírky se uskutečnil na pod-
zim 2013. Během dosavad-
ních šesti ročníků se vybralo
celkem 1625 tun trvanlivých
potravin a drogistického
zboží.

DNES MŮŽETE
POMOCI

INZERCE
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