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Tisková zpráva  

 
 

Společnost Lidl věnovala Mateřské škole v Českém Brodě 50 000 Kč 
 
 

Praha, 16. října 2014 – Slavnostní otevření zmodernizované prodejny Lidl v Českém Brodě 

proběhlo v pondělí 13. října a těšilo se velkému zájmu místních obyvatel. Slavnostní den 

doprovázel program pro děti i kulinářská nabídka. Právě v tento den se uskutečnila finanční 

podpora pro Mateřskou školu Český Brod - Liblice. Konečná částka i díky zákazníkům vynesla 

padesát tisíc korun.  

 

Na podporu školky putovala z každého nákupu nad 200 korun uskutečněného v pondělí 13. 10. částka 

20 Kč. Celkem se díky nákupům zákazníků podařilo vybrat 24 660 Kč a společnost Lidl se rozhodla 

tuto částku navýšit na 50 tisíc Kč. Symbolický šek byl slavnostně předán ve čtvrtek 16. října do rukou 

ředitelky školky Jitky Majerové.  

 

„Darovanou částkou pokryjeme koupi interaktivní tabule pro třídu předškolních dětí, u kterých touto 

technologií podpoříme výuku zaměřenou na přípravu do školy a umožníme pracovat s výukovými 

programy početnější skupince dětí najednou. Interaktivní tabule s příslušenstvím je pro naši 

mateřskou školu finančně náročná investice, proto je příspěvek společnosti Lidl vítanou podporou,“ 

uvedla Jitka Majerová, ředitelka Mateřské školy Český Brod - Liblice.  

 

„Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na pomoc dětem a velmi nás těší, že můžeme přispět 

dobré věci v lokalitě, kde působíme. Dětem v mateřské školce přejeme, aby je pobyt v tomto zařízení 

bavil a rozvíjel jejich dovednosti, což bude snazší i díky nové interaktivní tabuli,“ dodala Jitka Vrbová, 

tisková mluvčí společnosti Lidl. 

 
 
O společnosti Lidl 
Společnost Lidl otevřela první prodejny v České republice v roce 2003. V průběhu jejího působení na českém trhu 
rozšířila obchodní síť na 229 prodejen. Lidl se stal čtyřikrát Obchodníkem roku. Blízkost prodejen k zákazníkům a 
jednoduchost prodeje jsou základem úspěchu společnosti. Prodejny Lidl jsou specifické pro svou vysokou 
funkčnost, účelovost, příjemné a čisté prostředí. Jasné a přehledné rozdělení jednotlivých uliček umožňuje 
zákazníkovi rychlou a jednoduchou orientaci. Na prvním místě společnosti vždy stojí zákazník. 
 
Filosofie prodeje společnosti Lidl je založena na vlastních produktech prodávaných pod vlastními značkami. 
Veškerý sortiment zboží podléhá neustále přísné kontrole kvality a pouze dodavatelé, kteří tyto vysoké normy 
kvality splňují, mohou své zboží do Lidlu dodávat. Důležitou zárukou čerstvosti všech potravin je krátká dodací 
cesta a okamžitá překládka zboží. 
 
Společnost Lidl pro své zákazníky připravuje pravidelně slevové akce a speciální tematické týdny. 
Kromě potravinářského sortimentu jsou v rámci těchto akcí nabízeny také potřeby pro domácnost, 
kancelář, sport, zábavu nebo kutilství. Více informací na www.lidl.cz. 


