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Je rozhodnuto!Rákosníčkova hřiště znají vítěze 

 

Praha, 4. března 2013 – Úderem půlnoci posledního únorového dne skončilo 

hlasování veřejnosti o 19 Rákosníčkových hřišť. Celkový počet došlých hlasů 

atakoval hranici 122 000 hlasů. Nejvíc hlasů získaly jihočeské Strakonice. Lidé 

hlasovali hlavně prostřednictvím webového formuláře.  

Nové Strašecí, Strakonice, Trutnov, Praha Zbraslav – to jsou města, která ve své 

kategorii získala nejvíce hlasů a tudíž i jistotu nového Rákosníčkova hřiště. Nejvíce 

hlasů přitom zaslali lidé Strakonicím, které obdržely víc než 4800 hlasů.  

Závěr hlasování byl neuvěřitelně napínavý a o průběžném pořadí měst rozhodoval 

doslova každý hlas. Největší obrat nastal na poslední chvíli v kategorii měst s nejvyšším 

počtem obyvatel. Zde v pořadí dlouho vítězila Ostrava - Zábřeh, ovšem toto město 

nakonec díky SMS hlasům předběhla jedna z městských částí Prahy.     

Radovat se z pohádkového hřiště za 1,5 milionu korun může celkem 19 měst z celé 

republiky. Některá města vyvíjela i vlastní iniciativu a podněcovala své obyvatele 

k hlasování. 

 „Zájem o hlasování byl obrovský a z toho máme velkou radost. Hlasování veřejnosti 

nás přesvědčilo o tom, že především malá města byla aktivnější, což dokazuje také 

celkový počet odeslaných hlasů. Během hlasování nás města z vlastní iniciativy sama 

kontaktovala, děkovala za možnost získat nové hřiště a s nadšením nám sdělovala, 

jakým způsobem aktivně podporuje hlasování svých obyvatel. V některých městech se 

například maminky zapojily do aktivity tím, že v ulicích svého města rozdávaly letáčky 

na podporu hlasování,“ komentovala hlasování Anna Těžká, koordinátorka projektu. 

Společnost Lidl nyní zahájí osobní jednání se zástupci měst. Hlasování probíhalo od 1. 

– 28. února 2013 a zároveň se soutěžilo o pohádkové ceny. Hlas bylo možné zaslat 

buď prostřednictvím webového formuláře, nebo SMS zprávy.  

Společnosti Lidl Česká republika postavila v roce 2012 celkem 11 hřišť s postavičkou 

oblíbeného Rákosníčka. Cílem je zlepšit podmínky 

pro zdravý vývoj dětí ve městech, kde působí.  
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Seznam vítězných měst dle kategorií: 
 
Kategorie 1 
 
Nové Strašecí 
Hořice 
Rudná 
Votice 
Mohelnice 
 
Kategorie 2 
 
Strakonice 
Vrchlabí 
Šternberk 
Neratovice 
Kadaň 
Česká Třebová 
Bohumín 
 
Kategorie 3 
 
Trutnov 
Kroměříž 
Orlová – Lutyně 
Břeclav 
 
 
Kategorie 4 
 
Praha – Zbraslav 
Praha – Hostivař 
Praha – Hloubětín 

 
 
 

Více informací o projektu najdete na: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz. 
Rákosníčkova hřiště jsou i na facebooku! 

 
 
 
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 již počtvrté 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.  
 
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. 
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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. 


