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Jarní Sbírka potravin se blíží 

Již brzy, v sobotu 24. 4. 2021, bude opět možno přispět do tradiční Sbírky potravin, kterou pořádá 

Česká federace potravinových bank. Oblastní charita Třebíč se do ní také zapojí a její stanoviště 

najdete v hypermarketu TESCO Jihlava na Brněnské ulici 74. Pracovníci v zelených zástěrách 

s logem Sbírky zde budou přijímat darované zboží od 8–18 hod.  

Jak darování uskutečnit? 
U vchodu do prodejny si na stolcích charitních pracovníků zákazníci mohou vyzvednout letáček s 

doporučením, které zboží nejvíce potřebujeme. Rádi poradíme a odpovíme na dotazy. Kdo se 

rozhodne do Sbírky přispět, vloží vybrané zboží do svého nákupního košíku, zaplatí u pokladny, a 

poté dar předá do vozíků označených „Sbírka potravin“, se kterými budou pracovníci Charity za 

pokladnami. Vzhledem k potřebě delšího skladování prosíme pouze o TRVANLIVÉ potraviny. 

Co nakoupit:  

• konzervy – masové, paštiky, olejovky 

• instantní polévky 

• dětské výživy, krupička, sušené mléko a instantní kaše… 

• luštěniny, rýže - nejlépe ve varných sáčcích, těstoviny 

• trvanlivé mléko 

• kečup 

• olej 

• dětské pleny… 

• hygienické potřeby (mýdla, šampony, zubní pasty, kartáčky, mycí a čistící prostředky, SAVO, 
toaletní papír...) 

Komu naše sbírka pomůže? 

Především rodinám a matkám s dětmi v tísni, lidem bez domova z azylových domů v Třebíči, osobám 

v akutní nouzi, s nimiž se setkávají pracovníci Charitní záchranné sítě. 

„Zásoby z podzimní Sbírky potravin valem ubývají. Lidé v nouzi přicházejí skoro denně a registrujeme 

další, co se dostávají do obtížné životní situace v důsledku ztráty zaměstnání, finančních příjmů, 

bydlení, zdraví… a potřebují akutní pomoc. Pro tyto osoby odebíráme během roku potraviny a 

hygienické potřeby z Potravinové banky Vysočiny. Svými dary nám však vypomohli i jednotliví lidé, 

také farnosti a firma Fränkische uspořádáním mimořádné sbírky. Velmi si toho vážíme. Věříme, že při 

jarní sbírce k nám lidé budou opět štědří a my budeme moci i nadále pokračovat v pomoci lidem v 

nouzi, říká koordinátor Sbírky potravin třebíčské Charity Michal Saidl a dodává: „Budeme rádi za 

každý dar.“ 

Kontakt: 

Bc. Michal Saidl, DiS., koordinátor Sbírky potravin pro Oblastní charitu Třebíč 

tel. 731 678 819, e-mail: michal.saidl@trebic.charita.cz 

https://trebic.charita.cz/podporte-nas/sbirkove-akce/sbirka-potravin/ 

FB Oblastní charita Třebíč 

Jak a komu předchozí sbírka pomohla?  

„Je mi 70 let a nedávno mi náhle zemřel manžel na covid. Najednou jsem zůstala na všechno sama, 

s velmi malým příjmem, z něhož mi po zaplacení nájmu zbývalo pouze několik stovek. Odchod 

manžela byla pro mne těžká rána. Nevěděla jsem si rady, co vše je třeba v nastalé situaci řešit nebo 

jestli můžu dostat nějakou pomoc. Známá mi doporučila Charitní záchrannou síť, kde mi poradili, jak 

vyřídit sociální podporu státu. Taky jsem dostala potraviny, které mi pomohou, než se všechno vyřídí. 

Jsem velice vděčná za jejich pomoc a vlídné jednání.“      Paní M.  

 

Paní S. bydlí se svou 10měsíční dcerou v azylovém domě v Třebíči. Odešla od násilného partnera. 

Měsíčně se pokouší vystačit s rodičovským příspěvkem ve výši 8 800 Kč. Učí se správně hospodařit, 

https://trebic.charita.cz/podporte-nas/sbirkove-akce/sbirka-potravin/
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ale i tak se po zaplacení úhrady za sociální službu ve výši 4 500 Kč, splacení dalších závazků a po 

nákupu toho, co dcera potřebuje (jako jsou pleny, umělé mléko a další), někdy stane, že nevyjde se 

svým příjmem. Nemá výživné od otce dítěte a nemá rodinu, na kterou by se s žádostí o pomoc mohla 

obrátit. Je ráda, že může využít pomoci z potravinové sbírky, která jim dokryje základní potřeby 

v případě nouze. 

 
Více o sbírce v ČR: www.sbirkapotravin.cz 

Sbírku potravin v ČR organizuje Česká federace potravinových bank, Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a 
partnery z neziskového sektoru, mezi nimi je i Charita ČR a v rámci ní se do ní připojuje Diecézní 
charita Brno, jejíž součástí je Oblastní charita Třebíč.  

Záštitu nad sbírkou převzal ministr zemědělství Miroslav Toman a Evropská federace potravinových 
bank. 

Při podzimní sbírce v listopadu 2020 věnovali dárci třebíčské Charitě v TESCO Jihlava 1,49 tun 
potravin a hygienického zboží pro obyvatele azylových domů v Třebíči a další potřebné z Charitní 
záchranné sítě. 

V celé ČR sbírka vynesla 440 tun zboží pro lidi v nouzi. 

http://www.sbirkapotravin.cz/

