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ŠKODA splnila dětem hokejový sen 
 

› Děti z dětských domovů shlédly dva zápasy českých hokejistů na MS a setkaly 

se s Pavlem Paterou  

› ŠKODA AUTO podporuje Nadaci Terezy Maxové a další projekty na pomoc 

znevýhodněným dětem 

› Společenská odpovědnost je nedílnou součástí filozofie značky ŠKODA 

› Bohatý doprovodný program pro hokejové fanoušky v režii značky ŠKODA 

 

Mladá Boleslav, 13. května 2015 – Sportovní svět žije ledním hokejem a ŠKODA 

AUTO přináší zážitky i těm, kteří v životě dosud neměli tolik štěstí. Jako hlavní 

oficiální sponzor Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 pozvala ŠKODA na 

dva zápasy českého reprezentačního týmu děti z dětských domovů. Projekt 

ROZJEDU TO!, kterého se děti účastní, založila ŠKODA AUTO společně s Nadací 

Terezy Maxové v roce 2013. 

 

Mladoboleslavská automobilka v rámci hokejových aktivit myslí i na ty nejmenší. Proto ve 

spolupráci s partnerem Infront dopřála jedinečný zážitek desítkám dětí z dětských 

domovů, které tak měly příležitost sledovat zápasy českých hokejistů s Kanadou a 

Německem exkluzivně přímo ze Skyboxů O2 areny a zároveň se podívat do hokejového 

zákulisí. Ve ŠKODA fanzónách si také mohly vyzkoušet air hokej, box hokej a další 

sporty. Jejich radost ještě umocnilo setkání s legendou českého hokeje Pavlem Paterou.  

Na památku si děti odnesly dárky včetně hokejových dresů.      

 

„Jsme rádi, že můžeme spojit sponzoring hokejového mistrovství světa s podporou 

Nadace Terezy Maxové a udělat radost dětem, které v životě neměly tolik štěstí, ale 

aktivně se to snaží změnit. Fandit přijely především děti vybrané na základě dobrých 

výsledků v rámci projektu ROZJEDU TO!. Prodáváme vozy pro rodinu a jsme přesvědčeni 

o tom, že šťastná rodina je nejzdravějším základem prosperující společnosti. Tam, kde 

tomu osud chtěl jinak, se snažíme pomoci. Proto je podpora znevýhodněných dětí 

systematickou součástí naší politiky společenské odpovědnosti,“ říká Michal Kadera, 

vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO. 
 

Pomoc znevýhodněným dětem je jednou z dlouhodobých činností společnosti ŠKODA 
AUTO v oblasti sociální angažovanosti. Už 5 let trvá partnerství s Nadací Terezy Maxové, 
která se snaží o podporu náhradního rodičovství, komplexní doplnění ústavní výchovy a 
prevenci odebírání dětí z rodinného prostředí. Aktuálně český výrobce osobních 
automobilů spolupracuje primárně na projektu ROZJEDU TO!, jehož cílem je motivovat 
mládež ve věku 11 až 15 let k většímu důrazu na vzdělání, osobnímu rozvoji a 
profesnímu růstu. Individuální plán zahrnující mimo jiné pravidelné doučování umožní 

dětem zlepšit své vzdělání i prospěch a v budoucnu získat perspektivnější zaměstnání. 
Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce horší výchozí pozici než jejich 
vrstevníci z úplných rodin. 
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 Společenská odpovědnost patří dlouhá léta k důležitým pilířům firemní strategie značky 
ŠKODA. Nejde pouze o projekt ROZJEDU TO!, ale i o realizaci pracovních stáží pro 

znevýhodněné děti, podporu technického vzdělávání, vzdělávání v dopravní bezpečnosti i 
projekty bezbariérové mobility. Podporou aktivit zdravotních klaunů ŠKODA AUTO 
přispívá k psychické pohodě dlouhodobě nemocných dětí ve zdravotnických zařízeních.  

 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym,  Vítězslav Pelc,  

Komunikace Sponzoring & Classic  Komunikace podniku 

P +420 326 8 11784 T +420 326 811 788 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz  

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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