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Vážený člene Francouzsko-české obchodní komory, 
 
Porota Ceny FČOK se letos Vaším jménem rozhodla mi udělit Cenu Osobnosti roku Francouzsko-české 
obchodní komory, a to za osobní angažovanost při rozvoji potravinových bank v České republice. 
 
Rád bych Vám proto poděkoval za důvěru a uznání, jež jste tímto projevili veškerým činnostem, které 
potravinové banky vedou ve prospěch těch nejpotřebnějších skupin našeho obyvatelstva.  
 
Aktivita, kterou vyvíjím jakožto dobrovolný ředitel České federace potravinových bank (ČFPB), byla 
z velké části umožněna právě díky podpoře mnohých z vás, členů Francouzsko-české obchodní komory. 
 
Od otevření pražského skladu na jaře roku 2006 se ČFPB podařilo nashromáždit a následně přerozdělit více 
než 700 tun potravin, které by jinak byly znehodnoceny. Pomohli jsme tak přibližně stovce sociálních, 
humanitárních a charitativních organizací v celé České republice, které se podílejí na zlepšování životních 
podmínek 35 000 sociálně slabých obyvatel ČR (zdravotně postižených dětí, starších lidí, matek 
samoživitelek, opuštěných či podvyživených dětí, bezdomovců, sirotků, vícečetných rodin…). 
 
Rok 2009 bude podle všeho rokem velice nepříznivým pro nejchudší skupiny obyvatel, a tak již nyní je naše 
pomoc velice žádaná ze strany našich partnerských organizací, ale také ze strany státních orgánů sociální 
péče a radnic v místech, kde se silně zhoršila ekonomická situace. 
 
Vím, že mohu počítat s vaší pevnou podporou a pomocí. Jsem vám plně k dispozici v případě jakýchkoli 
otázek a dalších informací o navázání spolupráce či možnostech finanční pomoci. V současné době je stále 
ještě možné darovanou částku odečíst od daní za rok 2008. 
 
Vězte prosím, že za každou korunu, kterou ČFBP dostane, následně distribuuje pomoc v hodnotě více než 
15 korun: při ročním rozpočtu 800 000 korun jsme nashromáždili a přerozdělili potraviny v celkové hodnotě 
přes 15 milionů korun. 
 
Přeji Vám, aby pro Vás rok 2009 byl plný spokojenosti a úspěchu, navzdory nepříznivé mezinárodní 
atmosféře. 
 
Fabrice Martin-Plichta 
Ředitel ČFPB  
Tel : 602 48 55 17 


