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Revize darování potravin a spolupráce s řetězcem 
TESCO

FoodCloud - představení a zaškolení aplikace na 
darování potravin

Akvizice dodavatelů potravin a dalších partnerů 
Sbírky potravin

Příprava strategických podkladů pro podzimní 
setkání



Food Cloud 

Aplikace Food Cloud nyní ve spolupráci s řetězcem 
TESCO expanduje do ČR a Polska. 
Hlavní myšlenkou je zajištění rychlého předání informací 
nejen o čerstvých potravinách Potravinovým bankám a  
později i jejich organizacím. 
Aplikace se nyní stále testuje v 
Praze, Brně, Ostravě a Českých 
Budějovicích. Ostatní PB čekají 
na zavedení do systému. 
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Více informací na webu a 
nebo na Facebooku.

https://food.cloud/
https://www.facebook.com/foodcloudireland/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDqlMeiRQ-UXRRC4LPGjGXp3y8kc1p24Qq6F3yu4Aj9zn9aAsbaRYuXSXcAL7NnNecHHf4nmiAEIKh8


Food Cloud

VÝHODY 

+ rychlé předání informací dobročinným organizacím
+ přátelské intuitivní prostředí aplikace
+ vše na jednom místě (dodací listy bude možné stahovat 

z webového rozhraní)
+ přehledné statistiky o darování z řetězce TESCO
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Revize darování potravin řetězce TESCO 

Myšlenka boje proti plýtvání potravinami je řetězci 
TESCO známá již od roku 2016, kdy ji začal 
systematicky rozvíjet a analyzovat. Od tohoto roku 
rovněž poskytuje veřejnosti zprávu o plýtvání 
potravinami, která zároveň sleduje naplňování strategie 
udržitelnosti a společenské odpovědnosti nazvanou 
“Little Helps Plan”. 

Společně s touto strategií vznikla i potřeba revize 
potravinových darů, které ne vždy skončí v Potravinových 
bankách. 

https://dq7j3ns0e24fe.cloudfront.net/uploads/3bc9928e16c9d6d25ad75388e6815ac8-040452500-1558597261.pdf
https://dq7j3ns0e24fe.cloudfront.net/uploads/3bc9928e16c9d6d25ad75388e6815ac8-040452500-1558597261.pdf
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Revize darování potravin řetězce TESCO 

Při revizi spolupráce s řetězcem TESCO bylo navštíveno 
všech 15 poboček Potravinových bank. Děkujeme všem za 
vřelé přijetí a ochotu sdílet informace. 
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Revize darování potravin řetězce TESCO 
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Revize darování potravin řetězce TESCO 
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Revize darování potravin řetězce TESCO 



10

Revize darování potravin řetězce TESCO 
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Revize darování potravin řetězce TESCO 
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Sbírka potravin - podzimní termín

Drogistický řetězec Rossmann závazně potvrdil účast v 
listopadové Sbírce potravin. Síť drogerií Rossmann působí v 
České republice již od roku 1994 a my se těšíme na 
spolupráci s ním nejen v rámci Sbírky potravin. 
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Sbírka potravin - podzimní termín

Spolu se společností ROSSMANN potvrdil svou účast v 
podzimní Sbírce rovněž drogistický řetězec dm drogerie 
markt s.r.o. Řetězec dm působí v ČR již od roku 1993 a 
dnes má na našem území 228 prodejen.
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Sbírka potravin - podzimní termín

Rovněž nás potěšila zpráva, že se podzimního termínu 
zúčastní i maloobchodní řetězec Globus. Ten postavil 
vůbec první hypermarket v ČR, konkrétně v Brně, a to 
roku 1996. Dnes má na území ČR 15 prodejen. 
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Ozvěny léta v Potravinových bankách
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Ozvěny léta v Potravinových bankách



Lidé v ČFPB

Klára Slavíčková
účetní

Při studiu na vysoké škole jsem se chtěla 
postavit na vlastní nohy, a tak jsem 
začala pracovat jako účetní v neziskové 
organizaci. Tam jsem se postupně 
vypracovala na ekonoma oblasti a 
spravovala tak rozpočty sociálních služeb 
rozmístěných po celém Ústeckém kraji. 
Bude tomu skoro rok, kdy se pro mne 
však práce stala spíše koníčkem, i když 
to může znít zvláštně. Mou aktuálně 
největší radostí a starostí je náš synek 
Matěj. S tím souvisí i moje působení ve 
federaci, protože práce pro účetní je v 
této organizaci zatím tak, že se dá 
zvládat i s ratolestí. Při vzácném 
okamžiku, kdy mám chvíli volno, ráda 
sportuji a věnuji se jídlu, avšak z trochu 
jiné strany, té nutriční.



CO SE BUDE DÍT 
V ZÁŘÍ

Příprava podkladů pro plošné zavedení Food 
Cloud

Příprava strategických podkladů pro podzimní 
setkání

Workshop FEBA na téma Potravinové sbírky

Důležité termíny:

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

23.-24. září Workshop FEBA na téma “Potravinové sbírky” v Praze

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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