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Armáda spásy 

Havířovský deník 

Rekordní sbírka 
13.11.2017    Havířovský deník    str. 1   Titulní strana 
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Havlíčkobrodský deník 

Lidé letos darovali více potravin než loni 
15.11.2017    Havlíčkobrodský deník    str. 2   Vysočina 

    (řra)    Armáda spásy     
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Mladá fronta DNES 

Sbírka vynesla přes 28 tun zboží 
16.11.2017    Mladá fronta DNES    str. 17   Kraj Moravskoslezský 

    (ova)    Armáda spásy     

 

 
 

mailto:obchodni@newtonmedia.cz
http://www.newtonmedia.cz/


 

 

NEWTON Media, a.s. © 2017  |  obchodni@newtonmedia.cz  |  www.newtonmedia.cz 7 

Moravskoslezský deník 

Sbírka zimních věcí před Imperialem 
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Lidé darovali potraviny potřebným 
13.11.2017    Moravskoslezský deník    str. 3   Zprávy 
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Naše rodina 

Srdce Bohu, ruce lidem 
14.11.2017    Naše rodina    str. 12   Svět víry 

    Petr Jan Vinš    Armáda spásy     
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Opavský a hlučínský deník 

Lidé darovali potraviny 
13.11.2017    Opavský a hlučínský deník    str. 2   Zprávy 

    (per)    Armáda spásy     
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Právo 

Češi ve sbírce darovali potřebným 926 tisíc porcí jídla 
14.11.2017    Právo    str. 15   Trhy & ekonomika 
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Vyškovský deník 

Chudým darovali potraviny hlavně starší lidé. Zažili hlad 
13.11.2017    Vyškovský deník    str. 2   Fotoreportáž - Akce víkendu 

    (mir, stj)    Armáda spásy     
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Zemědělec (newsletter) 

Lidé v sobotu darovali rekordní množství jídla a dalšího zboží 
13.11.2017    Zemědělec (newsletter)    str. 0    

    Oldřich Přibík    Armáda spásy     

Obyvatelé České republiky podle předběžných odhadů věnovali v sobotu při 5. ročníku národní potravinové sbírky 
rekordních 387 tun trvanlivých potravin a drogistického zboží. Minulý rok akce vynesla o 70 tun méně. Oznámili to 
organizátoři z platformy Byznys pro společnost. 
  
Sbírka zajistila 886 tisíc porcí jídla, které pomohou před Vánoci v domácnostech osamělých seniorů, samoživitelek 
a jejich dětí, rodin ve finanční tísni, v azylových domech. Loni to bylo o 110 tisíc porcí méně. Letos se zapojilo 750 
prodejen z řetězců Tesco, Globus, Penny Market, Kaufland, Albert, Lidl, BILLA, Makro, dm drogerie markt a 
Rossmann. 
 
"Sbírka ukázala, že nejsme lhostejní k lidem v tíživé životní situaci. Ceníme si každého daru, doslova každé 
instantní polévky, ale samozřejmě nás těší, že letos byla řada dárců opravdu štědrá," uvedla předsedkyně 
platformy Byznys pro společnost Pavlína Kalousová. 
 
Lidé darovali trvanlivé potraviny jako například konzervy, sterilovanou zeleninu, luštěniny, těstoviny, rýži, instantní 
polévky a dětské výživy a drobné cukrovinky. Na základě výzvy organizátorů věnovali i masové a rybí konzervy a 
další výživově kvalitní potraviny. Z drogistického zboží to pak byly dětské pleny, hygienické vložky či sprchové gely. 
 
"Národní potravinová sbírka by se nemohla uskutečnit bez dobrovolníků. Letos jich bylo 4314, což je o 745 více 
nadšenců než loni," uvedla koordinátorka akce Zuzana Krmelová. 
 
Pomoc poté, co ji zabalili dobrovolníci, putovala do skladů České federace potravinových bank, Naděje, Armády 
spásy a Charity Česká republika. S distribucí pomůže více než 300 partnerských neziskových organizací, které 
pomáhají potřebným. 
 
I když Česko patří k zemím s nejnižším podílem chudých, pod hranicí příjmové chudoby loni podle údajů statistiků 
žil milion lidí. Bylo to 9,7 procenta obyvatel, tedy stejně jako v roce 2015. 
URL| http://zemedelec.cz/newsletters3/newsletter-2202017/ 
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