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Nová prodejna Lidl v Orlové podpoří místní děti a nabídne nová pracovní místa  

 

V Praze 31. října 2012 – Obyvatelé města Orlová v Moravskoslezském kraji se dočkají nové 

prodejny potravin Lidl v ulici 17. listopadu. Společnost Lidl otevře novou prodejnu v pondělí 

12. listopadu 2012 v 07:00. Součástí slavnostního zahájení prodeje bude mimo jiné také 

podpora místních dětí. Společnost Lidl se rozhodla věnovat 20 Kč z každého nákupu nad 200 

Kč, který bude uskutečněn první den otevření této nové prodejny, na venkovní vybavení 

Mateřské školy Karla Dvořáčka v Orlové-Lutyni.  

 

„Společnost Lidl působí po celé Evropě a je známá svým odpovědným přístupem ke svému okolí – jak 

k lidem, tak k přírodě. Jsem proto potěšena, že se naší podpory dočká místní školka“ řekla Anna 

Těžká, zástupkyně společnosti Lidl, a doplnila: „Věřím, že tento náš záměr přijde podpořit co nejvíce 

lidí a budeme tak moci přispět co nejvyšší částkou na pořízení vybavení pro aktivní vyžití dětí 

v Orlové.“ 

 

Finanční podpora bude slavnostně předána Mateřské škole Karla Dvořáčka v úterý 13. 11. 2012, 

jakmile bude zřejmé, kolik se podařilo první den prodeje získat peněz.  

 

Slavnostní otevření prodejny proběhne za účasti zástupců města, Mateřské školy Karla Dvořáčka a 

společnosti Lidl v 10:00. Místní obyvatelé se kromě zajímavých cenových nabídek v den otevření 

dočkají i pestrého doprovodného programu. Děti se mohou radovat například ze zimní skluzavky. 

Navíc se návštěvníci mohou těšit na vystoupení mladých mažoretek z Domu dětí a mládeže. 

 

Prodejna v Orlové má rozlohu 1065 metrů čtverečních a navíc disponuje vlastním parkovištěm o 126 

parkovacích místech, přičemž šest z nich je určeno zdravotně a tělesně postiženým, dvě pak matkám 

s dětmi. V areálu prodejny Lidl v Orlové zákazníci naleznou vedle prodejny potravin s vlastní pekárnou 

také řeznictví, prodejnu textilu, lékárnu a prodejnu tabáku. 
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„Obyvatelé města a jeho okolí se mohou těšit na moderní, světlý a vzdušný prodejní prostor s vlastní 

pekárnou, která zajistí našim zákazníkům celodenní nabídku jejich oblíbeného pečiva,“ komentovala 

chystané otevření nové prodejny zástupkyně společnosti Lidl Anna Těžká. 

 

V rámci výstavby došlo k rozsáhlým úpravám přilehlé komunikace. Pro sousedící Nemocnici 

s poliklinikou Orlová vybudovala společnost Lidl nové moderní parkoviště s kapacitou 98 parkovacích 

míst a zrekonstruovala přistávací plochu pro vrtulník. Dále byl na ulici 17. listopadu vystavěn nový 

přechod pro chodce s ostrůvkem a také položen asfaltový povrch v délce přibližně 200 metrů. 

V blízkosti prodejny byla rovněž postavena nová regulační stanice plynu.  

 

Nová prodejna Lidl nabídne v této lokalitě nejen rozšíření nákupních možností pro obyvatele, ale také 

nové pracovní příležitosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 227 prodejen. Lidl se již potřetí stal 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 
 

http://www.lidl.cz/

