
                                                                                                                          
 
 

Ing. Tomáš Kubík 
Manažer komunikace / Tiskový mluvčí     
Penny Market s.r.o. , Počernická 257 · 250 73 Radonice 
Tel.: +420 284 096 183 
E-mail: tomas.kubik@penny.cz Internet: www.penny.cz 
 

PENNY DOBYLO BRÁNU DO KRKONOŠ 

Praha, 28. leden 2021 – Jilemnice, nazývaná Branou do Krkonoš, je druhým městem, jehož obyvatelé 
se v roce 2021 mohou radovat z nejnovější prodejny PENNY. Ta vyrostla na příjezdu od Nové Paky 
směrem dál do hor a stala se další prodejnou, díky níž se PENNY přiblíží hranici 400 obchodů u nás.  

Nová prodejna v Jilemnici s prodejní plochou 831 m2 je dalším obchodem tohoto řetězce s nejvyšším 
počtem prodejen u nás. Ten byl postaven ve druhé polovině roku 2020 na příjezdu do Jilemnice od 
Nové Paky, tedy na hlavní tahu dále do Krkonoš. „Návrh prodejny v Jilemnici jsme, tak, jak to děláme 
na všech místech, navrhli v souladu s okolím. Tady jsme stavěli na místě volných ploch bývalého ČSAD 
a měli vlastně volnou ruku. Zvolili jsme vzhled prodejny s využitím kamenného obkladu, který nám 
koresponduje s atmosférou města na vstupu do Krkonoš,“ řekl při otevření nové prodejny Mathias 
Mentrop, jednatel PENNY, a dodal. „Vzhledem k umístění prodejny na hlavním tahu směrem do centra 
nám záleželo na tom, co návštěvníci hor při příjezdu do tohoto krásného horského městečka potkají 
jako první, a jsem přesvědčen, že se nám to podařilo a uvítá je moderní prodejna zapadající do drsného 
horského prostředí.“  

Výstavba nové prodejny probíhala na volné ploše, přesto bylo zapotřebí se vypořádat s původními 
komunikacemi bývalého dopravního podniku ČSAD. Výsledkem je moderní prodejna podle konceptu 
Markhtalle s prodejní plochou 831 m2 a 62 parkovacími místy. V průběhu výstavby došlo ve spolupráci 
s městem k výstavbě kruhového objezdu na ulici Čsl. Legií, který zvýší bezpečnost na této hlavní 
komunikaci městem, a současně umožní plynulý příjezd k nové prodejně. Nájemcem řeznictví, které 
je, jak bývá zvykem, součástí nové prodejny, je Novák maso-uzeniny.  
 
Prodejna v Jilemnici je druhou letošní novou prodejnou. Tou první byla prodejna ve středočeské 
Dobrovici nedaleko Mladé Boleslavi. Do konce roku PENNY plánuje překročit hranici 400 svých 
obchodů a potvrdit tak svoji pozici řetězce s nejvyšším počtem obchodů u nás. V loňském roce otevřelo 
PENNY hned 8 nových prodejen, a to v Praze Holešovicích, středočeských Řevnicích, Týnci nad Labem, 
Netolicích, Ivanovicích na Hané, Hořicích, Chocni a poslední novou prodejnou roku 2020 se stala 
prodejna v Rožmitále pod Třemšínem.  

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 24 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil 
se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje přes 390 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje 
práci více než 5 800 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí 
věrnostní program PENNY karta. 
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