
Hlavní události: 

 

• Rekordní Sbírka potravin 

• Benefiční koncert „Potřebujeme se - Staň se i ty Mikulášem 

• Seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod 

• Seminář k výzvě č. 153 MŽP  

• 1. ročník Mezinárodního dne povědomí o neplýtvání potravinami 
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REKORDNÍ SBÍRKA POTRAV IN 

Podzimní kolo celorepublikové Sbír-

ky potravin je definitivně u konce. 

Celkem se tak včetně sobotní akce 

21. listopadu podařilo vybrat rekord-

ních 713 tun potravin a drogistické-

ho zboží.  

„Letošní Sbírka potravin nás všechny 

překvapila. Počítali jsme s tím, že 

dojde k výraznému propadu celkové-

ho objemu darovaných potravin. 

Výsledky nás mile, nebráním se říct, 

šokovaly. Děkuji proto speciálně ob-

čanům – dárcům a taky všem zapoje-

ným obchodním řetězcům, logistic-

kým firmám a dalším partnerům, 

kteří nám v této nesmírně těžké době 

neuvěřitelně pomohli.“ uvedla ředi-

telka ČFPB Veronika Láchová. Nej-

větší množství zboží darovali lidé 

v hlavním městě Praze, ve Středo-

českém a v Jihomoravském kraji, což 

je ostatně stejné pořadí jako 

v loňském roce. Pomoc je zaměřena 

zejména na seniory, rodiče samoživi-

tele, pěstounské rodiny, děti z dětských 

domovů, hendikepované či lidi bez do-

mova a v nouzi a pokrývá celou Českou 

republiku. Darované zboží se z prodejen 

nebo on-line obchodů dostane do regio-

nálních skladů potravinových bank a ná-

sledně z nich za pomoci lokálních nezis-

kových organizací přímo k cílovým oso-

bám. Ty mohou pomoc obdržet už do 48 

hodin od darování. Největší upotřebení 

naleznou konzervy, dětské výživy, in-

stantní polévky, trvanlivé mléko, olej, 

rýže a luštěniny, těstoviny a základní i 

dětská drogerie. K myšlence pomoci 

lidem v nouzi se přihlásily obchodní 

řetězce Albert, Billa, Globus, 

Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry, 

Penny Market, Tesco Stores a obě 

významné sítě drogerií – dm drogerie 

markt a ROSSMANN. Do Sbírky potra-

vin se znovu zapojily i on-line obcho-

dy Rohlik.cz a iTesco. Vedle účasti 

v pravidelných sbírkách potravin vě-

nují řetězce potravinovým bankám 

zboží průběžně po celý rok, dobrovol-

ně poskytují své logistické kapacity a 

pomáhají při organizaci i řízení těchto 

projektů. Poděkování za významnou 

pomoc patří i hlavní hygieničce České 

republiky MUDr. Jarmile Rážové, 

PhD., při nastavování hygienických 

pravidel sbírky, Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR, Asociaci spo-

lečenské odpovědnosti, Raben Logis-

tics Czech a partnery z neziskového 

sektoru. Záštitu nad  realizací převzal 

ministr zemědělství Miroslav Toman.  



1. ROČNÍK MEZINÁRODN ÍHO DNE POVĚDOMÍ O PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI  

Dne 29. září, u příležitosti prvního 
Mezinárodního dne povědomí o plýt-
vání potravinami (1st International 
Day of Awareness of Food Loss and 
Waste), byla v zastoupení Organizace 
pro výživu a zemědělství a Evropské 
federace potravinových bank (FEBA) 
uspořádána celosvětová online pane-
lová diskuze, která vedla k šíření 
osvěty o neplýtvání potravinami.  
Předcházení plýtvání potravinami 

zlepšuje odolnost potravinového do-
davatelského řetězce, pomáhá naší 
planetě a přispívá k zabezpečení po-
travin.  
430 potravinových bank patřících k 
Evropské federaci potravinových 
bank denně bezpečně schraňuje po-
travinové přebytky ze zemědělsko-

potravinářského dodavatelského 
řetězce a přerozdělují je na více než 
45 000 charitativních organizací, 
které pomáhají více než 9,5 milionu 
lidem v nouzi. 
Současná krize COVID-19 je zároveň 
výzvou pro Evropské potravinové 
banky. Podle zdrojů, které FEBA zís-
kává průběžně během roku, zazna-
menaly potravinové banky v Evropě 
cca 30 % nárůst poptávky po potravi-
nách. Akce potravinových bank je 
zásadní: v důsledku uzavření distri-
bučních sítích (např. restaurace, 
ostatní gastro služby), a nebo reor-
ganizací výroby, se potravinové pod-
niky rozhodly darovat přebytečné 
potraviny potravinovým bankám. 
Bez potravinových bank by se toto 
jídlo stalo odpadem. 
Díky svým odborným znalostem 
a zkušenostem mohou evropské 
potravinové banky působit efektivně 
a ovlivnit tak snížení potravinového 
odpadu. Tím by mělo dojít ke globál-
ní úrovni a dosáhnout cíle SDG Tar-
get 12.3. 
 

Online panelové diskuze za Českou 
republiku se zúčastnili:  
 
Petra Urbanová— odbor odpadů Mi-
nisterstva životního prostředí 
Aleš Slavíček – předseda České fede-
race potravinových bank 
Daniel Svoboda – oblastní ředitel Na-
děje Praha 
Ján Kondáš - Vedoucí odd. komunika-
ce (firemní záležitosti) - Tesco 
Akcí provázela a moderovala ředitel-
ka ČFPB Veronika Láchová.  
 

Více informací naleznete zde. 

V sobotu 5. prosince se 
v pražském Rock Café, ale   
i po celém Česku a na Slo-
vensku, konala mikulášská 
sbírka „Potřebujeme se – 
Staň se i ty Mikulášem“ ve 
prospěch potravinových 
bank. Jan Tuna se svým 
pořadem A DOST! inicioval 
akci s cílem vybrat alespoň 
60 tun potravin. Ty jsou 
určené především na po-
moc rodičům samoživite-
lům, osamělým seniorům či 
rodinám v krizi. Během so-
botního dne z pódia Rock 
Café sbírku doprovodil živě 
streamovaný velký koncert, 
na kterém charitativní akci 

podpořili například Dagmar 
Pecková, Tonya Graves, 
Ondřej Gregor Brzobohatý, 
Ondřej Ruml, Adéla Elbel, 
Dalibor Gondík nebo Iva 
Pazderková. Tři desítky 
účinkujících vystoupily bez 

nároku na honorář. Záštitu 
převzali Zdeněk Hřib, pri-
mátor hlavního města Pra-
hy, a Hana Třeštíková, radní 
pro kulturu hlavního města 
Prahy. Díky benefičnímu 
koncertu se podařilo po 

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU POTRAVINOVÝ CH BANK 
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celé ČR a SR vybrat více než 63 
tun potravin a drogistického 
zboží.  
Záznam z koncertu můžete 
vidět zde. 
 
Benefiční koncert vznikl na 
základě reportáže pořadu A 
dost!, který navštívil Logistické 
centrum ČFPB v Modleticích. 
 
Děkujeme organizátorům a 
dárcům za uskutečnění kon-
certu i v takto nelehké době.  

Virtuální lobby ve kterém se Mezi-
národní den povědomí o plýtvání 

potravinami konal 

https://29september.eurofoodbank.org/
https://www.televizeseznam.cz/video/adost/tohle-je-nakazlivejsi-nez-covid-chytit-to-muze-kazdy-z-nas-64120457
https://www.televizeseznam.cz/video/adost/tyhle-potraviny-zachranuji-je-jich-ale-zoufaly-nedostatek-64115662
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SEMINÁŘ K VÝZVĚ Č. 153 MŽP 

Září bylo, co do počtů růz-
ných seminářů, velmi živé a 
rozmanité. Jedním z dalších 
seminářů byla Výzva č. 153 
pořádaná Ministerstvem 
životního prostředí pro 
podávání žádostí o poskyt-
nutí podpory v rámci Ope-
račního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020.  
  
Školením provázeli p. To-
máš Prokop ze Státního 
fondu životního prostředí a 
p. Vlastislav Kotrč z Minis-
terstva životního prostředí 
a zúčastnili se jej zástupci 

všech potravinových bank v 
ČR.  
Vážíme si, že nás podporuje 
silný partner, jako je MŽP. 
Výzva č. 153 je pro potravi-
nové banky obrovskou pří-
ležitostí, která povede ke 
snížení potravinového od-
padu, a tak i k zajištění 
vlastních vyhovujících skla-
dovacích kapacit v regio-
nech. Věříme, že se tak po-
daří díky této dotaci vyřešit 
udržitelnou kapacitu pro 
národní logistické centrum.  

Seminář k výzvě č. 135 MŽP, Dům 
Radost 

SEMINÁŘ UDRŽITELNOST PRO VÝROBU A OBCHOD  

Na podzim byla Veronika 
Láchová, ředitelka České 
federace potravinových 
bank (ČFPB), pozvána na 
seminář „Udržitelnost pro 
výrobu a obchod aneb Být 
udržitelný není jen marke-
tingový slogan“, kde mohla 
přednášet před ostatními 
účastníky semináře. Ten se 
konal v Akademickém klubu 
na VŠE v Praze.  Kromě pre-
zentace činností potravino-

vých bank se hovořilo i o 
tom, jaké jsou rozdíly mezi 
skutečnou prací v bankách a 
tou marketingovou. Z ostat-
ních pozvaných hostů se 
zúčastnili např. i naši partne-
ři LIDL, ROSSMANN, SOCR 
ČR a IPSOS.  V dalším týdnu 
Veronika Láchová zastupova-
la coby ředitelka ČFPB účast 

potravinových bank na festiva-

lu Voda Moře Oceány v Hlu-

boké nad Vltavou.  

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ FANDI MÁMÁM 

Navázali jsme novou spolu-

práci s neziskovou organizací 

Fandi mámám, kterou založily 

Žaneta Slámová (na snímku 

vlevo) a Petra Květová Pše-

ničná (na snímku vpravo. 

Fandi mámám je dobročinný 

projekt na podporu maminek 

samoživitelek. Cílem projektu 

je zajistit maminkám samoži-

vitelkám materiální pomoc – 

tedy věci, na které jim nezbý-

vají finance – například novou 

aktovku do školy, sportovní 

vybavení, plenky, trvanlivé 

potraviny, dětskou výživu, 

zájmový kroužek, nábytek 

nebo domácí spotřebiče. 

Zároveň chce projekt upo-

zorňovat na problematiku 

samoživitelství a s tím spoje-

nou chudobou této sociálně 

slabé skupiny. Maminkám 

zapojeným do projektu nabí-

zí projekt také odborné po-

radenství v oblastech, jako je 

vymáhání alimentů, pomoc 

při shánění práce nebo při 

řešení právních záležitostí. 

To vše za pomocí spřátele-

ných organizací a také skrze 

aplikaci FANDIMAT, která 

propojuje lidi v nouzi i charita-

tivní organizace s lidmi a fir-

mami, které mohou materiální 

pomoc poskytnout. Materiální 

pomocí se rozumí věci nové 

nebo i věci, které lidé mají 

doma, ale už je nevyužijí, a 

jinde by mohly ještě dobře 

posloužit.   

www.fandimamam.cz 

www.fandimat.cz 



17. prosince 2020 se konala 

ve virtuálním režimu Valná 

hromada Evropské federace 

potravinových bank podle 

belgického práva. Na Valné 

hromadě se projednalo  

schválení zápisu z Valného 

shromáždění ze dne 29. červ-

na 2020, návrh představen-

stva FEBA na prodloužení 

stávajícího návrhu mandátu o 

jeden rok a postupu volby 

ředitelů v letech 2021 a 

2022, přezkum Charty, sta-

nov a vnitřních pravidel a 

předpisů Evropské Federace 

potravinových bank a schvá-

lení rozpočtu na rok 2021.  

Po více než 20 letech se od-

souhlasení změnila Charta 

potravinových bank, která 

lépe reflektuje současný stav 

a bude tak efektivnější při 

boji proti plýtvání potravina-

mi. Hlasování se účastnilo 53 

členů z celkového počtu 57 

oprávněných hlasujících. 

KONÁNÍ VALNÉ HROMADY FEBA 

NÁVŠTĚVA VELVYSLANKYNĚ THAJ SKA 
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President FEBA Jacques Vanden-
schrik na virtuálním zasedání Valné 

hromady 

Velvyslankyně Thajského 

království Ureerat Chareon-

toh navštívila Logistické cen-

trum ČFPB a Potravinové 

banky Central. Při té příleži-

tosti Thajské velvyslanectví 

darovalo několik desítek 

kilogramů potravin pro po-

třebné. Jednalo se zejména o 

instantní nudlové polévky, 

rýži nebo masové polotovary 

vhodné do mikrovlnné trou-

by. Paní velvyslankyně se 

rovněž velmi zajímala o pro-

blematiku plývání potravina-

mi a o tom jak potravinové 

banky v ČR fungují. Zároveň 

se o několik dní později 

účastnila spolu s Potravino-

vou bankou pro Prahu a 

Středočeský kraj 1. primá-

torské adventní sbírky po-

travin, kterou pořádalo Hl. 

m. Praha před sídlem magis-

trátu, na Mariánském ná-

městí v Praze 1. 

Děkujeme za podporu a 

zájem o naše poslání.  

DAR OD PENNY MARKETU 

Již na jaře při první vlně koronaviro-

vé pandemie, při které nebylo mož-

né uspořádat jarní kolo Sbírky po-

travin, daroval maloobchodní řetě-

zec PENNY MARKET potraviny 

a produkty v celkové hodnotě 

2,5 milionů korun. V rámci podzim-

ního kola Sbírky potravin PENNY 

věnovalo  další mimořádnou potra-

vinovou pomoc v hodnotě 4 miliony 

korun. Předseda ČFPB Aleš Slavíček pře-
bírající šek od ředitele Penny Mar-

ketu ČR Jense Kriegera  

PENNY i nadále poskytuje ČFPB 

také centrální sklad v Modleticích u 

Prahy, který se ukázal v této kritic-

ké době jako klíčový pro efektivní 

distribuci potravin do všech regio-

nů.  

Děkujeme. 



nám. Winstona Churchilla 1800/2  

130 00  Praha 3  

 

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 ,  Z . S .  

 
 

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. 

Snažíme se hájit zájmy potravinových bank na národní úrovni a pomáhat s přípra-

vami celonárodních smluv i metodik. Federace potravinové banky neřídí, pouze 

koordinuje jejich činnost a dbá na dodržování základních pravidel – Charty Potravi-

nových 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 potra-

viny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiže-

ným, 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           a. slavicek@potravinovabanka.cz 
 
Veronika Láchová     v.lachova@potravinovabanka.cz 
 
Rostislav Ráček              r.racek@potravinovabanka.cz 
 
Jan Kadlec              j.kadlec@potravinovabanka.cz 

Klára Šolcová           k.solcova@potravinovabanka.cz 

Přejeme všem našim ko-
legům, podporovate-

lům, dárcům i ostatním 
lidem pevné zdraví a 

hodně štěstí a úspěchů 
v roce 2021.  
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https://www.facebook.com/federacepotravinovychbank/
https://www.instagram.com/ceskafederacepotravinovychbank/
https://www.sbirkapotravin.cz/

