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PENNY DAROVALO SENIORŮM 685 593 KORUN 

Praha, 25. 3. 2020 – PENNY MARKET věnoval Nadaci Krása pomoci 685 593 korun na 

organizaci nákupů a psychologickou péči pro osamělé seniory. Z každého prodaného čísla 

časopisu S PENNY U STOLU věnovalo PENNY 3 koruny a celková částka tak dosáhla bezmála 

sedmi set tisíc korun. 

 

„Naše spolupráce s Nadací Krása pomoci je 

dlouhodobá, a právě v této době se ukazuje, jak je 

pomoc seniorům důležitá. Jsme rádi, že můžeme tímto 

způsobem pomoci, a to těm nejpotřebnějším. V dnešní 

době je pro nás vyjádřením respektu a úcty k těm, kteří 

nám pomáhali dnešní svět vytvářet,“ říká Zlata 

Ulrichová, ředitelka strategického marketingu PENNY 

a Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka nadace, 

k tomu dodává: "V současné situaci jsme nesložili ruce 

do klína, naopak jsme přizpůsobili naši činnost a 

pomáháme dál. Kontaktujeme naše klienty z řad 

osamělých seniorů a ptáme se, jestli mají všechno, co 

potřebují. Často jim chybí nejen základní potraviny, ale také informace a podpora. Zajišťujeme 

tedy primárně nákupy potravin a drogerie, pomáháme s placením složenek nebo vyzvedáváme 

léky". 

 

"Pro kolegyně v nadaci je to velmi náročná situace, telefonátů je každý den hodně a jsou velmi 

emotivní. Proto jsem ráda, že máme podporu od našich dlouhodobých partnerů jako je PENNY, 

díky které věřím, že všechno zvládneme. Moc děkujeme i zákazníkům PENNY," doplňuje 

Michaela Stachová, ředitelka nadace.  

 

Na konci loňského roku PENNY věnovalo Nadaci Krása pomoci šek na 639 848 korun a celkově 

tak na podporu seniorům od roku 2017, kdy spolupráce začala, věnovalo přes 2,5 miliónu 

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 23 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil 

se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje přes 385 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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