TISKOVÁ ZPRÁVA

Je dobojováno! Víme, která města vyhrála Rákosníčkova
hřiště

Praha, 5. března 2014 – Souboj měst o Rákosníčkova hřiště je u konce.
V napínavém hlasování rozhodla veřejnost o tom, kde společnost Lidl v letošním
roce postaví 20 dětských hřišť. Celkový počet došlých hlasů překonal hranici 124
tisíc. Nejvíce hlasovali lidé pro město Zábřeh, které obdrželo rekordní počet hlasů
- více než 6700 hlasů.
Stejně jako v loňském roce byl i letos závěr hlasování napínavý a průběžné pořadí měst
ve čtyřech kategoriích se měnilo doslova každý den. Hříště se letos podařilo vybojovat
třeba městu Žďár nad Sázavou, kterému loňské vítězství uniklo jen o pár hlasů. Slavit
mohou také obyvatelé Ostravy – Zábřehu, kde si dětské hřiště přejí místní už dlouho a
na jeho výstavbu vznikla v roce 2012 dokonce petice.
Největší úspěch zaznamenal v letošním hlasování Zábřeh, na jehož podporu dorazilo
přes 6700 hlasů. Samo město má na úspěchu zásluhu, protože projekt aktivně
propagovalo a to i pomocí vypůjčeného kostýmu pohádkového Rákosníčka, který místní
obyvatele vybízel k hlasování.
„Velmi nás těší zájem o hlasování, který byl ještě větší než vloni a opět se potvrdilo, že
především malá města byla aktivnější. V nejbližší době nás čeká osobní setkání se
zástupci vítězných měst a cílem bude vytipovat vhodnou lokalitou i termín pro výstavbu
hřiště,“ uvádí Jitka Vrbová, tisková mluvčí společnosti Lidl.
O dvacet dětských hřišť bojovalo celkem 175 měst a městských částí. Hlasovat bylo
možné od 3. – 28. 2. 2014 prostřednictvím webového formuláře, SMS zprávy a nově
také na Facebooku.
Společnosti Lidl Česká republika postavila za dva roky 29 hřišť a do konce roku 2014 to
bude celkem 50. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro zdravý vývoj dětí ve městech,
kde působí.
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Seznam vítězných měst dle kategorií:
Kategorie 1
Frýdlant
Hlinsko
Blatná
Staré Město
Rosice
Kategorie 2
Zábřeh
Žďár nad Sázavou
Svitavy
Lanškroun
Krnov
Rychnov nad Kněžnou
Ústí nad Orlicí

Kategorie 3
Hodonín
Přerov
Šumperk
Cheb
Jablonec nad Nisou

Kategorie 4
Ostrava - Zábřeh
Praha 9 – Horní Počernice
Ostrava – Poruba

Více informací o projektu najdete na: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.
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O společnosti Lidl
Společnost Lidl otevřela prvních 14 prodejen v České republice v roce 2003. V průběhu jejího
působení na českém trhu rozšířila obchodní síť na 229 prodejen. Lidl se 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.
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.
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