TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 7. listopadu 2018

PENNY se připojí k Národní potravinové sbírce. Pomoc je
určená lidem v nouzi, matkám samoživitelkám i seniorům.
Penny Market se v sobotu 10. listopadu zapojí do šestého ročníku Národní potravinové sbírky.
Od 8 do 18 hodin mohou jeho zákazníci kupovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží a darovat je
lidem na pokraji hmotné nouze. Pomoc pak poputuje zejména k seniorům, matkám samoživitelkám,
pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů.
Seznam vybraných padesáti prodejen PENNY, které se sbírky zúčastní, naleznete na konci tiskové
zprávy.
„V rámci Národní potravinové sbírky je možné zakoupit a darovat nejen trvanlivé potraviny, ale i drogistické
zboží. Nejvíce potřebné jsou základní potraviny. Z minulých ročníků víme, že lidé nejvíce nakupují například
rýži, čočku, těstoviny, mouku, oleje, konzervy a pak sladkosti pro děti. Právě tento sortiment se snažíme v
den sbírky v našich obchodech navyšovat,“ říká Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality v Penny Marketu a
připomíná, že hlad není bohužel ani u nás abstraktní pojem. Podle kvalifikovaných odhadů žije v Česku na
hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí.
Zúčastnit se dobrovolné potravinové sbírky bude velmi jednoduché. Přímo v prodejnách PENNY v prostoru
za pokladnami zákazníci najdou dobrovolníky označené logem sbírky. Ti převezmou darované potraviny,
roztřídí a hned večer 10. listopadu je převezou do potravinových skladů České federace potravinových bank.
Odtud už zboží dorazí přímo k jednotlivým charitativním organizacím a přes ně k potřebným.
„Je také důležité, aby lidé při darování potravin nezapomněli na výživovou hodnotu potravin a jejich kvalitu.
Dárci mohou najít inspiraci na www.narodnipotravinovasbirka.cz, kde je k dispozici kalkulačka, na které si
mohou například spočítat, jaké množství potravin potřebuje na jeden týden senior nebo kolik drogistických
potřeb využije čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi na dva měsíce,“ říká Tomáš Gajdošík, koordinátor a mluvčí
Národní potravinové sbírky z aliance BpS.

Jen loni zákazníci PENNY v potravinové sbírce darovali přes 16 000 kilogramů potravin a přes 1 300
kilogramů drogerie. Společnost celkový dar potravin nakonec navýšila ještě o 100 procent. Penny Market se
v oblasti darování potravin angažuje dlouhodobě. Řetězec například letos v létě přenechal potravinovým
bankám zdarma sklad, který pojme více než 700 tun potravin. Budova v Modleticích u Prahy, kousek od
dálnice D1, se stala logistickým centrem České Federace potravinových bank pro celou republiku. Potraviny
odtud putují do regionálních potravinových bank a pak přímo potřebným.
O PENNY ČR
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z
největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 21 lety, tedy v roce 1997, a
zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 375 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a
poskytuje práci více než 5 500 zaměstnanců. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým
zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.
Národní potravinová sbírka se letos uskuteční ve více jak 680 obchodech partnerských řetězců a prodejnách drogerií.
Přehled všech prodejen je k dispozici na www.potravinypomahaji.cz. Cílem celonárodní charitativní akce Národní
potravinové sbírky je již tradičně dát možnost projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků na základní
trvanlivé potraviny či drogistické zboží. Nákupem mohou lidé nejen pomoci, ale současně ukázat, že si uvědomují, že
jsou mezi námi lidé v tíživé životní situaci. Na webových stránkách projektu www.potravinypomahaji.cz lze najít rovněž
tipy na vhodné potraviny nebo drogistické zboží, které darovat. Jde například o konzervy všeho druhu, instantní polévky,
mouka, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, krupička, cereálie, dětské výživy, cukrovinky pro děti (čokolády, bonbony),
trvanlivé uzeniny, prací prášky, sprchová mýdla, dětské pleny.

Prodejny Penny Marketu, které se účastní Národní potravinové sbírky:

Město

Ulice

Bílina
Brno
Česká Kamenice
Hradec Králové
Hradec Králové - Trebeš
Humpolec
Chomutov
Jindřichův Hradec
Kadaň
Kamenice nad Lipou
Kaplice
Karviná
Klášterec
Liberec

Pivovarská
Žarošická
Dukelských hrdinů
Pospíšilova 1286
Labská louka 741
Pražská
Bezručova
Hvězdná 57/V
Kpt. Jaroše
Táborská
Na Vyhlídce 734
Nádražní
Osvobozená
Letná

Liberec - Rochlice
Litoměřice
Litoměřice
Louny
Lovosice
Lysá nad Labem
Mladá Boleslav
Moravská Třebová
Moravské Budějovice
Most
Opava
Pelhřimov
Praha - Lehovec
Praha 3 - Žižkov
Praha 4 - Háje
Praha 4 - Modřany
Praha 4 - Spořilov
Praha 8
Praha 8
Praha 8 - Bohnice
Rakovník
Roudnice nad Labem
Soběslav
Sušice
Světlá nad Sázavou
Šluknov
Teplice
Trutnov
Třinec
Turnov
Týn nad Vltavou
Ústí nad Labem - Střekov
Znojmo
Žamberk
Žatec
Žďár nad Sázavou

Na Žižkově
Marie Pomocné
Marie Majerové
Přemyslovců
Zámecká
Sokolská
Jičínská
Svitavská
Tyršova
Rudolická
Rybářská
Nádražní
Lehovec
Malešická
Hlavatého
Hasova
Choceradská
Hnězděnská
Maškova
Lodžská
Dukelských hrdinů
Alej 17.listopadu
sídliště Svákov 825/III
Nádražní
Zámecká
Rumburská 783
U červeného kostela
Horská
Lidická
Sobotecká
Průmyslová
Železničářská
Přímětická
Školská
Husova
Brněnská
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