
Hlavní události: 

 

• Potravinový dar od Marks and Spencer 

• Dary od obchodních řetězců 

• Mléko a ovoce do škol 

• Spolupráce se Zachraň jídlo 

• Peněžní dar od Nadace ČEZ 

 

 

KVĚTEN 2020 

ÚVODEM 

Vážení čtenáři, 

 

pandemie koronaviru, zdá se, ustupuje a věci se dávají 

zpět do původních pořádků. Přesto zaměstnanci Po-

travinových bank, jejich dobrovolníci a klienti zůstávají 

nadále ostražití a samozřejmě nezapomínají na preven-

ci. Během pandemie se podařilo zachránit mnoho tun 

potravin ze zavřených školních jídelen, menz a restau-

rací a distribuovat je například potřebným, kteří se 

ocitli ze dne na den bez možnosti přivýdělku. Rovněž 

pomohli klientům z měst Litovle a Uničova, které od 

okolí odřízla přísná karanténa. 
 

Podpořit Potravinové banky finančním darem můžete i 

nadále, a to na transparentním webovém portále 

darujme.cz. 

 

Za federační tým bychom tímto i tento měsíc rádi 

poděkovali všem našim kolegům za jejich nepřetržitou 

a obětavou práci a nasazení. Děkujeme partnerům a 

dárcům za podporu a solidaritu. 

 

Všem přejeme hodně sil a pevné zdraví při vracení se 

do normálu. 

https://www.darujme.cz/projekt/1201839


Maloobchodní řetězce se i navzdory 

probíhající pandemii rozhodly podpo-

řit Potravinové banky, které nemohly 

uspořádat jarní kolo Sbírky potravin a 

kvůli tomu jim ve skladech chyběly 

zejména trvanlivé potraviny a drogis-

tické zboží.  

Společnost TESCO, která podporuje 

rozvoj Potravinových bank dlouhodo-

bě, podpořila lidi v nouzi mimořád-

ným darem potravin v hodnotě 4,5 

milionů korun.  

OBCHODNÍ ŘETĚZCE DARUJÍ 

 

DARY POTRAVIN OD MARKS AND SPENCER 

V prvních měsících spolupráce da-

roval řetězec Marks and Spencer 

Potravinovým bankám napříč celou 

republikou čerstvé, chlazené, ale i 

trvanlivé potraviny, které nemohly 

být během pandemie prodávány z 

důvodu uzavření všech jejich provo-

zoven. Jsme rádi, že se na nás řetě-

zec M&S obrátil a mohli jsme tak 

danou situaci vyřešit ke spokoje-

nosti obou stran. Zachránili jsme 

tak cca 19 tun potravin.  

Jens Krieger, jednatel společnosti 
PENNY a Veronika Láchová, ředi-

telka ČFPB 
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PENNY MARKET též přispěl a v 

následujících pěti měsících každý 

měsíc do centrálního skladu dodá 

potraviny a produkty v hodnotě 500 

Řetězec Albert se také připojil a 

daroval potřebným cca 50 tun 

potravin v hodnotě 2,2 milionů 

korun.  

 
V Kauflaundu se rozhodli po dobu  

pěti týdnů věnovat 25 tun nejdůleži-

tějších trvanlivých potravin (cukr, 

mouku, oleje, konzervy...).  

Potravinový dar spol. LIDL 

tisíc korun. Celkově tedy pomůžou 

potravinami v hodnotě 2,5 milionů 

korun. PENNY poskytuje ČFPB také 

centrální sklad v Modleticích u Prahy, 

který se ukázal v této kritické době 

jako klíčový pro efektivní distribuci 

potravin do všech regionů.  

Patrik Dojčinovič, jednatel spo-
lečnosti TESCO a Aleš Slaví-

ček, předseda ČFPB 

LIDL nechal zavést do Logistického 

centra ČFPB v Modleticích 4,5 tun 

trvanlivých potravin.  

 

Ani řetězci BILLA nebyly lhostejné 

osudy lidí zasažených koronavirem 

a rovněž Potravinovým bankám 

symbolicky daroval trvanlivé potra-

viny.  

 

ČFPB tímto děkuje za všechny 

Potravinové banky obchodním 

řetězcům, kteří pomáhají a přispí-

vají potravinovými dary.  
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MLÉKO A OVOCE DO ŠKO L 

Ve spolupráci s Ministerstvem země-

dělství pokračovaly potravinové ban-

ky ve skladování a následné distribu-

ci potravin ze školních programů 

„Mléko a ovoce do škol“. Logistické 

centrum ČFPB a potravinové banky 

neodmítly žádnou nabídku dárcov-

ství a distribuovaly všechny produkty 

lidem v nouzi. Za jeden měsíc to 

bylo více než 300 tun mléka. ČFPB 

také obnovila výzvu pro sektor HO-

RECA a školní jídelny. ČFPB rovněž 

nastartovala komunikaci s  řetězci 

kin k možnému darování nadbyteč-

ných potravin. Během dubna obnovi-

SPOLUPRÁCE SE ZACHRAŇ JÍDLO 

ČFPB a Potravinová banka pro Prahu 

a Středočeský kraj se zapojila do spo-

lupráce s realizací projektu „Darování 

jídla šetří klima“. Projekt má na sta-

rosti organizace Zachraň jídlo, která 

působí v ČR již od roku 2014 a má za 

sebou celou řadu úspěšných akcí, kdy 

pořádá happeningy na témata ohledně 

neplýtvání, vaření ze „zbytků“ potra-

vin, paběrkování. 

Projekt je podpořen z programu 

Active Citizens Fund, který je finan-

cován z Fondů EHP a Norska. Pro-

střednictvím Fondů EHP a Norska 

přispívají státy Island, Lichtenštejnsko 

a Norsko ke snižování sociálních a 

NÁKUP DESINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Během koronavirové krize ČFPB 

zažádala Nadaci ČEZ v rámci granto-

vého řízení „Krizová pomoc“, která 

se zaměřovala na rychlou finanční 

podporu v případě živelných po-

hrom, havárií, nehod, pandemií, nebo 

jiných podobných mimořádných udá-

lostí tak, aby došlo v co nejkratší 

době ke zmírnění, či k odstranění 

negativních následků. Žádosti bylo 

kladně vyhověno, a tak jsme mohli 

ve velmi krátkém čase vybavit všech-

lo mnoho obchodních řetězců 

dary přebytečných potravin z 

provozoven, které byly dočasně 

přerušeny. Mnoho z nich se ve-

řejně zavázalo k podpoře dodá-

vek potravin na další dva až čtyři 

měsíce.  
 

Související články:  

- irozhlas.cz 

- idnes.cz 

ekonomických rozdílů mezi státy 

Evropského hospodářského prosto-

ru a k posilování bilaterálních vzta-

hů s 15 členskými státy EU střední 

a jižní Evropy. Fondy rovněž přispí-

vají k posílení základních evrop-

ských hodnot, jako je demokracie, 

tolerance a právní stát.  

Cílem spolupráce na tomto projek-

tu je prosazení přijetí metodického 

pokynu pro celou ČR, který by měl 

za následek snížení plýtvání potravi-

nami v jídelnách a fast foodech a 

rovněž možnost darování zbylých 

pokrmů z jídelen charitám. 

ny Potravinové banky v republice 

hygienickými pomůckami, které 

pomáhají ke zpomalení šíření nové-

ho typu koronaviru Covid-19. Cel-

kem bylo zakoupeno 256 litrů anti-

covid desinfekce a několik desítek 

balení jednorázových rukavic. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-praha-potravinova-banka-zdiby-letnany-malesice-potraviny_2003311339_ako
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/potravinova-banka-covid-19-darovani-krize-jidlo-potraviny.A200402_100354_ekonomika_svob
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CO SE DĚJE VE FEBA BĚHEM PANDEMIE?  

• Evropa čelí nové chudobě 

V nejvíce postižených zemích v Evropě se žádost o pomoc s jídlem zvýšila z 25% na 30%. 14. dubna přijal Evropský 

parlament v Bruselu bezprecedentní iniciativu, aby zpřístupnil svou jídelnu k přípravě a dodávce 1 000 jídel denně lidem v 

nouzi. O několik dní později přijal Evropský parlament stejné opatření ve Štrasburku a ve svých prostorách v Lucemburku. 

„V současné době je tato služba po dohodě s obcemi plánována do konce června, ale pravděpodobně bude prodloužena do 

konce července nebo dokonce i déle,“ říká Jaume Duch, tisková mluvčí Evropského parlamentu.  

V rámci společného odvolání, které bylo zahájeno na konci dubna, Evropská federace potravinových bank (FEBA), Feeding 

America (FA) a Global FoodBanking Network (GFN) prohlašují, že se účastní „masivního boje“, aby „nakrmily stále 

rostoucí počet rodin a jednotlivců“, v kontextu, který je složitější, protože „distribuční kanály potravin jsou narušeny 

přerušením dopravy a karanténními opatřeními“.  

• Z farmy na vidličku 

„Sociální krize je před námi a podle zkušeností víme, že 

to bude trvat déle. Zatímco východní Evropa vypadá 

trochu více ušetřena, v Itálii, Francii, Španělsku, Belgii se 

poptávka po pomoci již zvýšila z 20% na 25%. Ve Velké 

Británii je to ještě obtížnější. Nezaměstnanost všude 

roste“ potvrzuje Jacques Vandenschrik, prezident FEBA. 

Síť potravinových bank je přítomná v dvaceti devíti 

evropských zemích. „Dříve bylo v chudobě 30 milionů 

lidí v Evropě. Mysleli jsme si, že v roce 2020 by tento 

počet klesl na 20 milionů.“ . 

V Miláně, epicentru epidemie v Itálii, bylo zřízeno osm center pro distribuci potravin organizovaných množstvím 

sdružení; v Barceloně a Madridu ve Španělsku se počet žádostí ztrojnásobil, přičemž 40% z nich pocházelo od lidí, kteří 

tento typ pomoci nikdy nepoužili, podle Caritas Madrid; na severovýchodě země dne 6. května noviny El Periodico de 

Aragón informovaly, že v Zaragoze a v celém regionu bylo poskytnuto pomoc 24 000 lidem. Ve Francii „čelíme stejné 

situaci“, říká předseda Fédération Française des Banques Alimentaires, Jacquese Baileta, který cituje jednu z operací na 

konci dubna na střední škole v Seine-Saint-Denis, během kterého „více než 600 příjemců dostalo potravinovou pomoc 

za méně než tři hodiny“. „Je příliš brzy na to, abychom plně porozuměli dopadu krize na příjem domácností, ale díky 

opatřením ke zpomalení šíření nemoci Covid-19 došlo k obrovskému nárůstu nezaměstnanosti,“ poznamenává irská 

europoslankyně Maria Walsh (EPP). „Podle posledních odhadů jsme se v dubnu v Irsku posunuli z mírné míry 

nezaměstnanosti 5,4% na 28%.“. Celá zpráva zde. 

Na jaře 2020 uspořádala FEBA zahajovací setkání 

projektu „Kvantifikace dopadu evropských 

potravinových bank - z farmy na vidličku“. Osobně se 

setkání zúčastnilo 9 zástupců potravinových bank z 

různých evropských zemí. Navíc pro ty, kteří se 

nemohli fyzicky zúčastnit schůzky kvůli vypuknutí 

epidemie COVID-19, byla tato schůzka vysílána v 

přímém přenosu s možností interakce prostřednictvím 

e-mailu. Po zahájení projektu „Budoucnost 

potravinových bank v Evropě: příprava 20. let“ a aktivit, 

které FEBA provedla v letech 2018 a 2019, se letos 

projekt zaměří na kvantifikaci a kvalifikaci dopadu 

evropských potravinových bank. Cílem je identifikovat 

společné KPI, sdílet standardizovanou a konzistentní 

metodologii pro sběr dat napříč potravinovými bankami 

a definovat, jak dávat smysl informacím o řízení dopadů 

a měření. 

Účastníkům byl při zahájení poskytnut přehled o 

projektu a důležitost sběru dat z několika důvodů, 

například možnost posoudit ekonomické, 

environmentální, výživové a sociální přínosy, které přináší 

každodenní činnost Evropských potravinových bank. První 

část úvodního setkání se zaměřila na měření výkonnosti: od 

cílů po splnění. V této části byli účastníci vyzvání k navržení 

metody měření a významu KPI. V druhé části byla účastní-

kům představena prezentace digitálních aspektů projektu a 

prvních kroků k vytvoření online observatoře pro ukládání, 

správu a vizualizaci dat. Zahajovací setkání skončilo diskusí 

stimulovanou k vymezení společných KPI, struktuře 

datových sad a strategií sběru dat. Záznamy ze setkání, videa 

a prezentace k dispozici zde. 

https://www.eurofoodbank.org/en/what-s-new/2020-05-15-europe-is-facing-its-new-poor
http://lp.eurofoodbank.org/feba-training-and-skill-sharing-sessions/data-collection-2020/


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 ,   

 
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 

 
 

29. června: FEBA Ordinary General Assembly 

        2020—online 

12.-14. října: Pracovní Workshop a konference 

        ČFPB ve Valticích 

21. listopadu: Sbírka potravin  

červen 2020 
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https://www.facebook.com/federacepotravinovychbank/
https://www.instagram.com/ceskafederacepotravinovychbank/
https://www.sbirkapotravin.cz/

