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PENNY DAROVALO BOHNICÍM 100 000 KORUN 
Praha, 27. květen 2019 
 
V rámci víkendového festivalu Mezi ploty podpořil PENNY Market Psychiatrickou nemocnici 
Bohnice, kde se tradiční festival konal, finančním darem ve výši 100 000 korun.  
 
PENNY Market byl nejen hlavním partnerem festivalu, na který do areálu Psychiatrické nemocnice 
v Praze Bohnicích zavítalo přes 20 000 návštěvníků, ale současně podpořil finančním darem 
samotnou nemocnici. „Genius loci Psychiatrické nemocnice Bohnice je naprosto unikátní. V dnešní 
uspěchané době je to výjimečné místo, a to i pro obyvatele Bohnic a okolních městských částí, kteří si 
sem přichází odpočinout, načerpat síly a v tomto případě i za kulturou a odreagováním se od spěchu 
dnešní doby. I proto jsme se rozhodli podpořit nejen festival jako takový a stát se jeho součástí, ale 
přispět i na chod a rozvoj tohoto místa jako takového finančním darem,“ řekl při předání daru Martin 
Peffek, jednatel společnosti PENNY Market.  
 
Pomoc ocenil i ředitel PN Bohnice Martin Hollý: „Pro nás jsou tyto akce možností, jak seznámit 
širokou veřejnost s prostředím naší nemocnice. Údržba a rozvoj tohoto areálu založeného na počátku 
minulého století vyžaduje nejen nemalé úsilí, ale i finanční prostředky, proto je pro nás každý takovýto 
dar významnou podporou a vážíme si této pomoci.“  
 
PENNY Market u příležitosti uvádění nového konceptu svých prodejen podporuje sociální aktivity 
v regionech. V Plzni po dokončení modernizace všech prodejen v lednu letošního roku podpořil v péči 
o seniory finančním darem Městskou charitu Plzeň. Nyní v souvislosti s představením nového 
konceptu prodeje na všech 30 pražských pobočkách právě Psychiatrickou nemocnici Bohnice. 
 
 

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 381 

prodejnu, 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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