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PENNY VĚNOVALO NA PODPORU POTRAVINOVÝCH BANK 
BEZMÁLA TŘI A PŮL MILIÓNU KORUN 
Praha, 7. březen 2023 
 

PENNY předalo České federaci potravinových bank částku 3 387 745 korun. Pokračuje tak 
v podpoře rozvoje logistiky poskytování potravinové pomoci potřebným. Jen za rok 2022 
potravinové banky prostřednictvím PENNY a jeho zákazníků navíc rozdělili mezi potřebné 
přes 130 tun pomoci. 

„Naše pomoc a podpora potravinových bank, jejíž počátky sahají do roku 2017, vyústila v roce 
2021 ve společný projekt HEZKY ČESKY BEZ PLÝTVÁNÍ. Jedním z jeho cílů je nejen poskytovat 
pomoc potřebným v podobě potravin, ale také společně zlepšovat logistiku celého systému 
pomoci. Po dobu pěti let jsme potravinovým bankám poskytovali bezplatně zázemí centrálního 
skladu v Modleticích a loni jsme se finančním darem ve výši 8 miliónů korun podíleli na 
vybudování nového logistického centra ČFPB v Dubči u Prahy. Naše podpora tím ovšem nekončí 
a nyní přidáváme i další finanční podporu, na níž se nákupem našeho časopisu S PENNY U 
STOLU podíleli i naši zákazníci,“ uvedl při předání podpory Jens Krieger, generální ředitel 
PENNY a Veronika Láchová, ředitelka ČFPB dodala: „Dlouhodobá podpora ze strany PENNY je 
pro nás zásadní, protože nám umožňuje efektivnější a rychlejší poskytování pomoci potřebným, 
což je zvláště v dnešní době důležité. Právě díky této pomoci jsme během posledních let 
vybudovali efektivní síť s regionálními sklady po celé zemi.“ 

Na počátku března letošního roku PENNY věnovalo ČSFB částku 2 200 000 korun, kterou 
doplnilo o příspěvek z prodeje podzimního a zimního čísla časopisu S PENNY U STOLU za rok 
2022 ve výši 1 187 745 korun. Celkem tak PENNY podpořilo potravinové banky částkou 
3 387 745 korun.  

V roce 2022 PENNY poskytlo potravinovým bankám přímou pomoc ve výši 75 tun, dalších 57,5 
tuny pak prostřednictvím Sbírky potravin věnovali přímo na prodejnách zákazníci. Celkem tak 
potřebným z obchodů PENNY zamířilo v loňském roce 132,5 tuny potravin a drogistického 
zboží. Za poslední dva roky pak na přímých dodávkách, finančních darech v době pandemie 
a prostřednictvím Sbírky potravin PENNY poskytlo potřebným pomoc ve výši přes 270 tun! 

 

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 v roce 1997 a zaměřil se zejména na 
rozvoj prodejní sítě v regionech. Díky tomu dnes provozuje více než 400 prodejen, tedy nejširší síť v ČR, a poskytuje práci 
více než 6 000 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní 
program PENNY karta. 
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