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PENNY I LETOS MEZI PLOTY 
Praha, 11. červen 2020 
 
PENNY Market je i v letošním roce hlavním partnerem populárního festivalu Mezi ploty. Jeho 
28. ročník se s ohledem na aktuální situaci uskuteční netradičně prostřednictvím online 
vysílání v neděli 14. června od 19:30. Přenos bude možné sledovat na internetové adrese 
www.meziploty.cz a na Facebookové stránce PENNY.  
 
Festival, který navštěvuje každoročně přes 20 000 lidí, bude tentokrát z důvodu bezpečnostních 
opatření koronavirové krize vysílán živě na internetu a doplní jej, kromě dalšího, také psychologické 
poradny odborníků, kteří odpoví na otázky týkající se existenční či existenciální krize, mezilidských 
vztahů, umění relaxace nebo duševní nepohody v psychicky náročném období.  „Jsem moc rád, 
že i letos můžeme být součástí této ojedinělé akce. Vždyť pomoc druhým patří ke každodennímu 
životu, a ta je pro nás samozřejmostí stejně jako pro tento festival. Doufám, že si celou akci 
společně užijeme i v poněkud jiné formě, a pevně věřím, že se v Bohnicích opět sejdeme, abychom 
se v jakékoliv době necítili sami,“ řekl v pozvánce na festival Martin Peffek, jednatel společnosti 
PENNY Market. 
 
Diváci se tak mohou i letos těšit na kapely jako jsou Mňága a Žďorp, Divokej Bill, Vojtaano, 
Kašpárek v rohlíku a další. Chybět nebudou Tomáš Klus, Xindl X, Marta Jandová nebo Bára 
Poláková. Na facebookovém profilu festivalu pak budou lidem k dispozici odborníci Mgr. Andrea 
Scheansová z PN Bohnice, Mgr. Martin Hoffman z Českého institutu biosyntézy, Mgr. Tomáš Bláha 
z Porady pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a PhDr. Václav Jílek z Centra duševního 
zdraví.  
 
Pozvánku na festival můžete zhlédnout ZDE. 
  

#pomahamehezkycesky 
 

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 23 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil 

se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 385 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci 

více než 5 600 zaměstnanců. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní 

program PENNY karta. 
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