
V podzimním kole celorepubli-

kové Sbírky potravin, které se 

uskutečnilo v sobotu 23. listo-

padu, se v jednotlivých kamen-

ných obchodech podařilo vy-

brat rekordních 411 tun potra-

vin a drogistického zboží. Do 

podzimního kola se zapojilo 

nejvíce prodejen v dosavadní 

historii, a to celkem 754. Re-

kordní byl i počet dobrovolní-

ků, konkrétně 4500. Lidé navíc 

mohli až do 3. prosince daro-

vat potraviny a drogerii také 

prostřednictvím on-line náku-

pu. Rovněž se vybralo re-

kordní množství firemních 

a komunitních sbírek. „Za 

sedm let, kdy se potravino-

vé sbírky konají, byla tato 

letošní podzimní nejroz-

sáhlejší. Do akce se zapojil 

největší počet obchodů a 

dobrovolníků, díky čemuž 

měl každý možnost darovat 

potraviny v bezprostřední 

blízkosti svého bydliště. 

Interní sbírky se navíc ko-

naly v mnoha firmách 

a dalších institucích. Kdo 
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LISTOPAD 2019 

Dobrovolníci v podzimní 

Sbírce potravin 

nestihl darovat v sobotu, má 

ještě stále možnost v on-line 

obchodech,“ uvedla Veronika 

Láchová, ředitelka České fede-

race potravinových bank,  
a dodala: „Děkujeme všem 

dárcům, kterým není lhostejný 

osud lidí ohrožených chudo-

bou nebo sociálním vylouče-

ním. Poslední průzkum ukazu-

je, že Sbírku potravin zná 84 % 

obyvatel ČR. Navíc narůstá 

objem prostředků, za něž jsou 

dárci ochotni nakoupit a daro-

vat potraviny i drogerii.“ 

Sbírka potravin je jednou 

z největších charitativních akcí v 

České republice a jsou do ní po 

celé zemi zapojeny tisíce lidí z 

řad dobrovolníků, zaměstnanců 

prodejen, neziskových organiza-

cí a další. Darované zboží se 

nyní převáží do skladů potravi-

nových bank, odkud se následně 

bude distribuovat přes jednotli-

vé charitativní organizace všem 

potřebným. Jejich cesta je tak 

krátká a na místo určení se do-

stanou ve chvíli, kdy jsou potře-

ba. „Aktuální výsledky prokáza-

ly, že nový koncept organizovat 

sbírku dvakrát ročně je správný, 

„Za sedm let, kdy se 

potravinové sbírky 

konají, byla tato le-

tošní podzimní nej-

rozsáhlejší. Do akce 

se zapojil největší 

počet obchodníků a 

dobrovolníků…“   

 
- Veronika Láchová, 

ředitelka ČFPB 

o to více, když se doplní o čísla 

z on-line darování, které jsme 

letos nabídli poprvé. Jsem oprav-

du rád, že se k myšlence pomoci 

potřebným opět přihlásily všech-

ny členské obchodní řetězce 

našeho svazu, včetně obou vý-

znamných sítí drogerií v ČR. Je 

potřeba připomenout, že vedle 

účasti v pravidelných sbírkách 

potravin navíc věnují řetězce 

potravinovým bankám zboží prů-

běžně po celý rok, dobrovolně 

poskytují své logistické kapacity 

a pomáhají při organizaci i řízení 

těchto projektů,“ připomněl 

Tomáš Prouza, prezident Svazu 



Díky partnerům a dlouhodobé spolupráci s potravinovými 

bankami se zapojilo do propagace více než 30 známých a 

populárních osobností (mnozí opakovaně) 

Více fotografií ke Sbírce potravin naleznete zde. 
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obchodu a cestovního ruchu 

ČR, a dodal: „Darování po-

travin potřebným je jedním 

z důležitých nástrojů pro 

omezování plýtvání s potra-

vinami a jsme rádi, že sys-

tém potravinových bank 

v ČR funguje tak efektivně.“ 

Pomoc je zaměřena zejména 

na seniory, matky samoživi-

telky, pěstounské rodiny, 

děti z dětských domovů, 

hendikepované či lidi bez 

domova a v nouzi a pokrývá 

všechny kraje a okresy 

v České republice. Do Sbír-

ky potravin se po úspěšné 

jarní premiéře znovu zapoji-

ly i on-line obchody iTesco a 

Rohlik.cz, kde mohli zákazníci 

darovat potraviny a drogerii 

v termínu od 20. listopadu do 

3. prosince. Preferované jsou 

především konzervy, dětské 

výživy, instantní polévky, trvan-

livé mléko, olej, rýže 

a luštěniny,  těstoviny 

a základní i dětská drogerie. 

Podzimní kolo Sbírky potra-

vin bylo navíc napojené na 

Giving Tuesday, světový den 

dárcovství, který letos připadl 

na 3. prosince. K myšlence 

pomoci lidem v nouzi se při-

hlásily obchodní řetězce Al-

bert, Billa, Globus, Kaufland, 

Lidl, MAKRO Cash & Carry, 

Penny Market, Tesco Stores a 

obě významné sítě drogerií – 

dm drogerie markt a 

ROSSMANN. 

„Aktuální výsledky 

prokázaly, že nový 

koncept organizo-

vat sbírku dvakrát 

ročně je správný, 

o to více, když se 

doplní o čísla z on

-line darování, 

které jsme letos 

nabídli poprvé.“ 

 
- Tomáš Prouza, 

prezident SOCR  

SBÍRKY POTRAVIN ROKU 2019 V ČÍSLECH  

Vybráno 698 

tun potravin 

a drogerie  

84% lidí zná 

Sbírku po-

travin  

Zapojeny 2 

eshopy  

Zapojeno 10 

obchodních 

řetězců 

Zapojeno 

754 obchodů 

https://drive.google.com/drive/folders/19qdVi09gEjvJkE0PyD5o85cE_1epA-uD


19. listopadu se konal 4. roč-

ník vyhlášení Diamantové ligy 

kvality 2019. Pořadatelem byl 

SOCR ČR. Diamantová liga 

kvality si už čtvrtým rokem 

klade za cíl hodnotit a ná-

sledně oceňovat prodejny z 

hlediska poskytovaných slu-

žeb a motivovat tak obchod-

níky neustále se zlepšovat. 

Přihlásit se mohou nejen 

jednotlivé prodejny velkých 

řetězců, ale i malí a speciali-

zovaní obchodníci. 

Jedná se o společný projekt Sva-

zu obchodu a cestovního ruchu 

ČR a MPO a podporuje ho vláda 

ČR Na podzim 2015 byl zařazen 

do Programu Česká kvalita a je i 

součástí Národní politiky kvality. 

Jeho odborným garantem je 

Česká společnost pro jakost. 

Předseda ČFPB Aleš Slavíček 

spolu s ředitelkou Potravinové 

banky Praha a Středočeský kraj 

Věrou Doušovou, byli pozvání 

jako čestní hosté a předali jednu 

z hlavních cen vítězi.  

DIAMANTOVÁ LIGA KVAL I TY 2019 

ČFPB TELEGRAFICKY: 
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• 15. listopadu proběhlo v Litoměřicích setkání KK ČFPB, kooptován novým členem Václav Sojka z PB Džbánsko a 

současně proběhla kontrola vedení federačního účetnictví  

• 28. listopadu se v Praze sešlo předsednictvo České federace potravinových bank. Na předsednictvu se řešilo 

především  nastavení Standardů kvality a auditů, které chceme schválit a testovat v roce 2020, dále předsednic-

tvo pověřilo předsedu k dalším krokům v realizaci federačního fundraisingu, který vzešel ze společné strategie a 

také došlo k vyhodnocení Sbírky potravin a analýzy členské základny.  

• Účast předsedy Aleše Slavíčka na regionálním setkání Tafeln v Německu, ve městečku Oybin. První svozy ze 

skladu v Drážďanech pokračují, české potravinové banky tak mají další přístup ke kvalitním potravinám a nadále 

hledáme možnosti financování společných projektů. Návštěva vedení Tafeln v Praze proběhne koncem ledna 

2020. 

CO SE DĚJE VE FEBA?  

• Zemětřesení v Albánii  - 26. listopadu 

zasáhlo západ Albánie zemětřesení o síle 

6,4 stupně, které si vyžádalo  51 mrtvých 

a 5000 zraněných. Potravinová banka 

Albánie nebyla zasažena, a tak mohla 

poskytnout útočiště v obou svých pa-

trech budovy potřebným, kteří se ocitly 

bez domova. Zároveň vaří v tamější ko-

munitní kuchyni a poskytuje dalším lidem  

v nouzi potraviny.  



CO SE DĚJE VE FEBA?  

• 7. - 8. 11. se v Bruselu konalo již 18. setkání členů Fondu 

evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Setkání 

poskytlo příležitost delegátům účastnit se různých zasedá-

ní, jejichž cílem bylo prohloubit své znalosti a diskuse o 

monitorování a hodnocení ve FEAD.   

• Ve dnech 11. a 12. listopadu se prezident FEBA Jacques 

Vandenschrik (viz obrázek vpravo nahoře) zúčastnil mezi-

národní konference zaměřené na snížení ztrát potravin a 

plýtvání „Snížení ztrát potravin a plýtvání potravinami“, 

kterou uspořádala Papežská akademie věd a 

Rockefellerova nadace ve Vatikánu. Cílem konference 

bylo oslovit různé, ale vzájemně se doplňující komunity, 

které mohou rozšířit alianci potřebnou k řešení problému 

ztráty potravin a plýtvání  

• Prezident FEBA Jacques Vandenschrik (viz obrázek vpravo 

dole) nám a našim rodinám to nejlepší, klidné a šťastný 

konec sezóny. Dále nám chce poděkovat za trvalou a váš-

nivou podporu pro naši síť evropských potravinových 

bank v průběhu roku 2019.  

• Více o organizaci FEBA se můžete dočíst zde. 

K NADCHÁZEJÍC ÍM SVÁTKŮM PŘEJEME ZA CELOU ČFPB KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ 

RADOSTI A DOBRÉ NÁLADY. ZÁROVEŇ DĚKUJEME  VŠEM NAŠIM KOLEGŮM, 

DOBROVOLNÍKŮM A PODPOROVATELŮM, A PŘEJEME VÁM ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ 

DO NOVÉHO ROKU 2020. 

https://www.eurofoodbank.org/en/newsletters


K Brance 11/19E 

155 00  Praha 13 - Stodůlky 

e-mail: info@potravinovabanka.cz 

web: www.potravinovebanky.cz 

 
Č E S K Á  F E D E R A C E  
P O T R A V I N O V Ý C H  B A N K  

 

CO SE BUDE DÍT NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍCE:  

Bojujeme proti plýtvání a hladu  

Česká federace potravinových bank (ČFPB) je zastřešující organizací potravinových 

bank v České republice. Zastupujeme na národní i nadnárodní úrovni všech 15 

fungujících potravinových bank a provozujeme centrální sklad v Modleticích. Snaží-

me se hájit zájmy potravinových bank na národní úrovni a pomáhat s přípravami 

celonárodních smluv i metodik. Federace potravinové banky neřídí, pouze koordinu-

je jejich činnost a dbá na dodržování základních pravidel – Charty Potravinových 

bank. V současné době mají potravinové banky již komplexní síť a 100% územní 

pokrytí v případě potřeby. 

ČFPB je členem Evropské federace potravinových bank FEBA a členem Celosvětové 

sítě potravinových bank GFN. 

 

Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distri-

buují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se po-

traviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, posti-

ženým, lidem bez domova a v nouzi. Potraviny banky získávají od potravinových 

řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální 

pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Minimálně z 75 % se jedná o 

potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, ne-

prodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které 

by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.  

 

 

Kontakty 

Aleš Slavíček   

       slavicek@potravinovabanka.cz 

Veronika Láchová   

       lachova@potravinovabanka.cz 

Rostislav Ráček   

       racek@potravinovabanka.cz 

2. prosince    -  Seminář SZIF 

3. prosince    -  Konec online Sbírky potravin + Giving  

            Tuesday 

3. prosince    -  Vyhlášení osobností neziskového sek 

            toru org. anno 

9. - 12. prosince - Food Bank management Athény 

17. prosince  - Setkání partnerů POMPO 

24. prosince - Štědrý den :-)  

od 13. ledna - svoz Sbirky z Rohlik.cz, iTesco 

29. ledna - návštěva TAFELN v Praze 

prosinec 2019 

po út st čt pá so ne 
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https://www.facebook.com/federacepotravinovychbank/
https://www.instagram.com/ceskafederacepotravinovychbank/
https://www.sbirkapotravin.cz/

