
 

2. potravinová sbírka  

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a kolegové, 

jak jistě mnozí víte, v sobotu 23. listopadu 2019 se bude konat ve vybraných obchodech po celé České republice již 

sedmý ročník Národní potravinové sbírky. Letos jsme se po loňském úspěšném 1. ročníku opět rozhodli přidat i jako 

škola a proto ve spolupráci s ředitelstvím Masarykova gymnázia vyhlašujeme  

potravinovou sbírku  
na 

  pátek 22. listopadu 2019 

od 7:40 do cca 10:00  

v přízemí školy, v prostoru u vstupních dveří. 
 

Do sbírky můžete přispět trvanlivými potravinami, drogistickým nebo papírnickým zbožím uvedeným na zadní straně 

tohoto letáčku. 
 

Několik doplňujících informací a zajímavostí: 

- veškeré darované produkty musí být v původním obalu, neotevřené, vhodné ke konzumaci/spotřebě 

- je možno darovat jakékoliv trvanlivé potraviny uchovatelné bez potřeby skladování v chladu  

- v rámci potravinové sbírky lze darovat nejen potraviny, ale i drogistické zboží každodenní potřeby nebo školní 

potřeby. Toto zboží je momentálně potravinovými bankami preferováno, neboť díky nedávné změně legislativy, 

kdy velké obchody dle zákona MUSÍ nabízet neprodejné, ale použitelné potraviny charitativním organizacím, jsou 

potravinové banky potravinami průběžně zásobovány, ale v případě drogistického a papírenského zboží tomu tak 

není 

- pod pojmem „potřební lidé“ jsou zahrnuty různé skupiny lidí v obtížné životní situaci. Nejde zdaleka jen o lidi bez 

domova, ale hlavně o matky samoživitelky nebo osamělé seniory s nízkými příjmy, rodiny s větším počtem vlastních 

nebo adoptovaných dětí, mladé lidi po odchodu z dětských domovů nebo lidi v dlouhodobé pracovní neschopnosti 

spojené s poklesem příjmů a často navýšením výdajů 

- všechny vybrané produkty jdou prostřednictvím potravinových bank a s nimi spolupracujících společností výhradně 

potřebným lidem v rámci kraje, kde byly darovány, tj. zboží, které darujete ve škole, bude převezeno do 

Potravinové banky Plzeňského kraje (Politických vězňů 5, 301 00  Plzeň-Bory; 

http://potravinovebanky.cz/potravinova-banka-plzenskeho-kraje/) a přerozděleno v rámci Plzeňského kraje 

 

Předem děkujeme za každý darovaný produkt i pomoc s organizací. 

Za organizační team Mgr. Petra Jindřichová, kab. AJ2 (č. dv. 204) 

 

http://potravinovebanky.cz/potravinova-banka-plzenskeho-kraje/


 

 

 

 

 

 

    NÁKUPNÍ SEZNAM 
Co ideálně darovat? Vítány jsou především kvalitní a nutričně výživné potraviny, ale 

například i mlsky nebo drogistické zboží každodenní potřeby. Vše záleží na tom, které 

z ohrožených skupin chcete nejvíce pomoci: 
rodiny s dětmi např. dětská výživa (kapsičky, přesnídávky, sunar, dětské kaše),  

snídaňové cereálie, sušenky, piškoty, cukrovinky, 
hygienické potřeby (plenky, vlhčené ubrousky, dámské vložky a tampony),  
prací prostředky (prášek, gel, kapsle, aviváž),  
úklidové prostředky (saponát na nádobí, na podlahy, čisticí prostředek na 
WC, houbičky na nádobí), 
prostředky osobní hygieny (sprch. gely, šampony, zubní pasty, dětská 
kosmetika),  
školní potřeby (sešity, tužky, propisky, pera, pastelky, penály) 

senioři např. čaj, káva, sáčkové polévky, těstoviny, konzervy – hotové pokrmy, 
oplatky, ale i psí nebo kočičí krmivo pro čtyřnohé společníky 

lidé bez domova hlavně potraviny, které se dají konzumovat přímo, bez dalších úprav 
(paštiky, rybí konzervy, slané krekry…) 

dále můžete darovat  např. mouka, krupice, cukr, trvanlivé mléko, rýže, luštěniny, ovesné vločky, 
olej, džemy, med, ovocné sirupy, džusy, sůl, koření, toaletní papír, papírové 
kapesníky, mýdla, krémy na ruce… 

 
Co rozhodně NE 

alkoholické nápoje, domácí výrobky (zavařeniny, konzervy apod.), prošlé 
potraviny, potraviny podléhající rychlé zkáze nebo ty, které je nutné chladit 

 
 
 
 
 

 
 


