
ZPRAVODAJ 

ČESKÉ FEDERACE

POTRAVINOVÝCH BANK

ČERVEN 2019



Hlavní události měsíce června

První nakládka při spolupráci českých a saských 
potravinových bank

TESCO Food Waste konference

Vyhlášení cen SDGs

Potravinové banky a Penny Market ve Snídani s Novou
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Asociace společenské odpovědnosti

Jedná se o největší iniciativu společenské odpovědnosti (CSR) a 

Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Od roku 2017 

tato asociace uděluje prestižní Ceny SDGs, unikátní ocenění za 

naplňování globálních cílů od OSN v Česku.
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Ceny SDGs 2019

DOKÁZALI JSME TO! 

Na konci května se v Černínském paláci na Ministerstvu

zahraničních věcí v Praze konal 3. ročník slavnostního

udílení cen za dodržování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)

od OSN.
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30. května
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Ceny SDGs 2019

Stali jsme se vítězem veřejného hlasování v kategorii

Veřejná sféra, a to za “Povinné darování” v praxi. To

vstoupilo v platnost v roce 2018 novelou zákona o

potravinách. Potravinové banky jsou největším

bojovníkem proti plýtvání potravinami v Česku. Cena byla

udělena i za to, jak Potravinové banky zmobilizovaly

všechny své síly a intenzivně svážejí potraviny a

pomáhají obchodníkům v nastavení darovacích procesů.

Cenu za Českou federaci potravinových bank převzala

Veronika Láchová spolu s Věrou Doušovou a Alešem

Slavíčkem
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Ceny SDGs 2019
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TESCO Food Waste Conference 2019

5. června
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TESCO Food Waste Conference 2019

Konference Food Waste s podtitulem “No time for waste” pořádaná

společností TESCO se věnovala hlavně problematice potravinového

odpadu. Do diskuzních panelů byli kromě zástupců Potravinových bank

pozváni i odborníci z veřejného, soukromého i neziskového sektoru a

médií jako např. Adam Podhola ze Zachraň jídlo, Viera Šedivá z

ministerstva zemědělství, Martina Šilhánová z Nestlé, Michaela

Dvořáková z Etnosvět Restaurant a další.

Konference se kromě tématu plýtváním potravinami dotkla i jiných témat

jako např. obalové hospodářství, recyklace, vzdělávání dětí a jak posílit

spolupráci důležitých hráčů v celém dodavatelském řetězci, od pole až

po vidličku.



Potravinové banky neznají hranice
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Proběhla první nakládka u příležitostí spolupráce českých a saských

potravinových bank. Tímto krokem došlo k výměně přebytků na obou

stranách a zároveň k výměně informací a zkušeností. Velké díky patří

Potravinové bance v Ústeckém kraji a Potravinové bance v Libereckém

kraji.



Lidé v ČFPB

Rostislav Ráček

Projektový manažer ČFPB

Ahoj, jsem Rosťa Ráček a po několika

letech práce v různých národních i

soukromých společnostech a po

letech provozování vlastní kavárny

(která se věnovala taky charitativní

oblasti) jsem zakotvil v ČFPB.

Pocházím z České Třebové, ale už

patnáct let bydlím v Praze. Doma

mám vodní želvu, která na jméno

Pepina bohužel neslyší. Mám rád

cestování, poznávání nových lidí,

kultur a jídel.

Věřím, že práce pro Federaci a pro

Potravinové banky je smysluplná a

užitečná. A věřím, že společně

dokážeme zmírnit plýtvání potravinami

a nejen tím zlepšit společnost, ve

které rádi žijeme.



CO SE BUDE DÍT 

V LÉTĚ

Příprava podkladů pro plošné zavedení Food 
Cloud

Revize spolupráce s řetězcem TESCO

Příprava strategických podkladů pro podzimní 
setkání

Akvizice dodavatelů potravin a dalších partnerů 
Sbírky

Důležité termíny:

2. září Finalizace seznamů obchodů pro Sbírku potravin - podzim 2019

1.- 2. října Setkání potravinových bank

23. listopadu Sbírka potravin 



Kontakty:
Aleš Slavíček slavicek@potravinovabanka.cz

Veronika Láchová lachova@potravinovabanka.cz
Rostislav Ráček racek@potravinovabanka.cz
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