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PENNY PODPOŘILO SENIORY V PLZNI 
Plzeň, 24. leden 2019 

 
Společnost Penny Market se v rámci slavnostního otevření nové podoby svých plzeňských 
prodejen rozhodla podpořit finančním darem Městskou charitu Plzeň. Šek na částku 50 000 
korun převzal ředitel charity Pavel Janouškovec z rukou generálního ředitele Jense 
Kriegera v rámci tiskové konference ve čtvrtek 24. ledna. 
 
Penny Market dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na péči a podporu seniorů. „Naším cílem 
je podporovat nejen celorepublikové projekty, ale chceme naši pomoc směrovat i na konkrétní 
projekty a organizace v konkrétních městech, kde působíme. Proto jsme rádi, že jsme ve spolupráci 
s odborem sociální péče magistrátu města Plzně mohli věnovat dar právě Městské charitě Plzeň, 
která se dlouhodobě věnuje cílené a konkrétní péči o seniory na velmi vysoké úrovni,“ uvedl při 
předání šeku Jens Krieger, generální ředitel Penny Market. 
 
Částka ve výši 50 000 korun je určena konkrétně na charitní a ošetřovatelskou péči, jejímž 

posláním je umožnit klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí, a to i přes jejich zdravotní či 

sociální hendikep. Tato služba je poskytována pro Plzeň a její blízké okolí, dále pro oblast Stříbro, 

Tachov a Bor u Tachova. „Uvědomujeme si, že populace stárne. Stále více lidí se dostává do věku, 

kdy potřebují naši pomoc, aby i ve svých domovech žili důstojný život. Proto oceňujeme jakoukoliv 

podporu a tento dar nám pomůže v naší práci, a to, že je určen právě na tuto tak potřebnou oblast 

naší činnosti, je neocenitelné,“ řekl při převzetí daru ředitel Městské charity Plzeň Pavel 

Janouškovec. 

Penny Market dlouhodobě podporuje Nadaci Taťány Kuchařové – Krása pomoci, která se zaměřuje 
na podporu seniorů žijících ve svých domovech. 
 
Na fotografii zleva: Pavel Janouškovec – ředitel Městské charity Plzeň, Ing. Vlastimil Gola - radní 
města Plzně, Jens Krieger – generální ředitel Penny Market 

 
 
  

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 380 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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