ZÁKAZNÍCI PENNY DAROVALI 50 000 PORCÍ JÍDLA
Praha, 20. květen 2019

V rámci Sbírky potravin pořádané Českou federací potravinových bank v sobotu 18. května lidé
darovali potřebným prostřednictvím PENNY Marektu 25 331 kilogram potravin a 2 815 kilogramů
drogistických produktů.
V průběhu soboty 18. května mohli lidé přispět v národní Sbírce potravin celkem na 60 vybraných
prodejnách PENNY v celé České republice. Lidé více než pěti stům dobrovolníkům v zelených
zástěrách nejčastěji darovali polévky, rýži a luštěniny, těstoviny, dětskou výživu, konzervy, trvanlivé
mléko, olej a základní a dětskou drogerii. Celkem lidé díky PENNY darovali 25 331 kg potravin a 2 815
kg drogistického zboží. Nejvíce lidé přispěli na prodejně v Praze Uhříněvsi, kde se vybralo 2 587
kilogramů produktů. Více než 1 000 kilogramů lidé věnovali také v prodejnách na Praze 3 - Malešická
a v Moravských Budějovicích. „Pro nás je přirozené být součástí této sbírky, vždyť České federaci
potravinových bank poskytujeme bezplatně sklad v Modleticích, odkud pomoc proudí po roztřídění
dál. Tentokrát do něj od lidí i firem doputovalo jen během tohoto víkendu a jen z našich prodejen přes
28 tun potravin a výrobků, což je skvělé, protože jen z tohoto množství vznikne přes 50 000 porcí jídla
a pomůže potřebným,“ zhodnotil jarní Sbírku potravin Martin Peffek, jednatel společnosti PENNY
Market.
Celonárodní sbírky se tentokrát aktivně zúčastnila i Taťána Gregor Brzobohatá, která se zapojila mezi
dobrovolníky na prodejně PENNY v ulici Maškova v Praze 8. „Z každodenní práce v rámci naší Nadace
Krása pomoci vím, v jaké těžké situaci jsou leckdy staří lidé, kteří zůstali sami a opuštění. Na jednu
stranu se společnosti ekonomicky daří, na druhou, neúměrně tomu rostou životní náklady, ať už jde o
bydlení nebo i potraviny a základní potřeby. Dnešní ekonomika je pro ty, kteří nejsou ekonomicky
aktivní, neúprosná a jakákoliv forma pomoci jim dokáže velmi usnadnit život,“ říká Taťána,
zakladatelka Nadace Krása pomoci. Nadace se zaměřuje na pomoc seniorům a PENNY Market ji
v loňském roce podpořil darem ve výši 1 000 000 korun.

O společnosti PENNY MARKET Česká republika
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 22 lety, tedy
v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 380 prodejen,
což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v
programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.
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