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ZÁKAZNÍCI PENNY OBDAROVALI 60 000 POTŘEBNÝCH 
Praha, 25. listopad 2019 

 

V rámci podzimní Sbírky potravin konané v sobotu 23. listopadu darovali zákazníci PENNY na 30 

tun potravin a přes 3 tuny drogistického zboží.  

Na 60 prodejnách PENNY mohli v průběhu sobotu 23. listopadu zákazníci přispět v národní Sbírce 

potravin. Ti 517 dobrovolníkům v zelených zástěrách darovali nejčastěji polévky, rýži a luštěniny, 

těstoviny, dětskou výživu, konzervy, trvanlivé mléko, olej a základní a dětskou drogerii. Zákazníci 

PENNY přispěli nejvíce na prodejně v Moravské Třebové, kde darovali celkem 1 072 kilogramů 

potravin a drogerie. „Jsme se sbírkou neodmyslitelně spjati, vždyť České federaci potravinových bank 

poskytujeme bezplatně sklad v Modleticích, odkud pomoc proudí po roztřídění dál. Jsme rádi, že 

tentokrát byla sbírka ještě úspěšnější než její jarní část, a také, že prakticky 1/10 z celé sbírky věnují 

naši zákazníci. Věříme, že tato pomoc pomůže tisícům potřebných,“ zhodnotil podzimní Sbírku 

potravin Martin Peffek, jednatel společnosti PENNY Market. 

Celkem věnovali zákazníci PENNY 29 637 kilogramů potravin, což je takřka 60 000 porcí jídla, a 3 293 

kilogramů drogistického zboží. V rámci sbírky se po celé České republice na 754 místech vybralo 330 

tun potravin a 52 tun drogistického zboží. Jedná se tak o nejúspěšnější Sbírku potravin vůbec, a to i 

díky zákazníkům PENNY.  

 

 

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 384 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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