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ŠKODA AUTO podpořila charitativní happening 
Nadace Terezy Maxové dětem TERIBEAR také v 
Mladé Boleslavi  
 
› ŠKODA AUTO již počtvrté generálním partnerem charitativního happeningu Nadace Terezy 

Maxové dětem  
› Podpora znevýhodněných dětí a Mladoboleslavského regionu v rámci dlouhodobé 

strategie společenské odpovědnosti ForFuture 
› Mladá Boleslav: šťastný TERIBEARŮV den,  3001 účastníků, 25 572 km a částka 

555 000 Kč určená 4 dětským domovům 
› Tým 451 zaměstnanců ŠKODA na domácí půdě přispěl 5 109,6 kilometry 
› Další společné projekty: ´ROZJEDU TO! ´ a Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace 

Terezy Maxové dětem 
 
Mladá Boleslav, 13. září 2018 – ŠKODA AUTO již počtvrté jako generální partner podpořila 
charitativní akce TERIBEAR hýbe Prahou a TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví. Pod záštitou 
Nadace Terezy Maxové dětem rozhýbali 12. 9. zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO i 
široká veřejnost společně s TERIBEAREM i Mladou Boleslav, a to na běžecké trase 
v lesoparku Štěpánka. Na šťastný TERIBEARŮV den tak pomyslně spojili síly pražští a 
boleslavští účastníci. Do charitativního běhu se v Mladé Boleslavi zapojilo 3001 účastníků, 
kteří během jediného dne naběhali či nachodili 25 572 km a překonali tak v přátelském 
souboji pražské účastníky o 8 562 km. ŠKODA AUTO každý kilometr proměnila ve 20 Kč, 
celková částka 555 000 Kč byla v závěru dne rozdělena dětským domovům Mladá Boleslav, 
Potštejn, Holice a Broumov z okolí Kvasin. 
 
„Charitativní akce 'TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví' opět potvrdila velkou angažovanost nejen 
našich zaměstnanců, ale i široké veřejnosti z regionu. V rámci přátelského klání mezi Prahou a 
Boleslaví se včera v lesoparku Štěpánka postavilo na trať přes 3 000 lidí. To je nový rekord spolu 
s množstvím zdolaných kilometrů, díky nimž se nám podařilo rozdělit částku 555 000 Kč mezi 
dětské domovy Mladá Boleslav, Potštejn, Broumov a Holice z okolí Kvasin. Velké díky všem 
zúčastněným, ze kterých po celý den vyzařovala neuvěřitelná energie, dobrá nálada a odhodlání 
pomoci,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za řízení lidských 
zdrojů. 
 
V Mladé Boleslavi se ve středu 12. 9. spolu s TERIBEAREM na start postavilo 3001 účastníků a 
společnými silami naběhali či odchodili 25 572 kilometrů na 1 200 m dlouhém okruhu. Tým 
zaměstnanců ŠKODA AUTO přitom přispěl 5 109,6 kilometry. K těmto kilometrům přibylo dalších 
3000 km v rámci sportovního programu pro zaměstnance ŠKOFIT, které ŠKODA AUTO proměnila 
v dalších 30.000 Kč. ŠKODA AUTO částku dorovnala na symbolických 555 000 CZK, které budou 
rozděleny dětským domovům v Mladé Boleslavi, Potštejně, Holicích a Broumově z okolí Kvasin. Ve 
stánku ŠKODA byla během celého dne k dispozici relaxační zóna s dětským koutkem, před 
zahájením běhu proběhlo bezpečné protažení s instruktorkou. Dopolední doprovodný program byl 
určen zejména žákům základních škol, na které čekaly rady a tipy pro větší bezpečnost v silničním 
provozu. Odpolední běžeckou atmosféru obohatilo vystoupení Petra Borkovce, který se účastnil 
známé pěvecké soutěže a shodou okolností prošel pěstounskou péčí za podpory Nadace Terezy 
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Maxové dětem. Na závěr vystoupila kapela Support Lesbiens, která udělala pomyslnou tečku za 
úspěšným Dnem dobra na druhou. 
 
"Mám velkou radost, že se akce TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví uskutečnila již po čtvrté, s tak 
skvělým výsledkem. Letos poprvé se v rámci Dne dobra na druhou spojila  v jednom dni dobrá vůle 
pomoci Mladoboleslaváků s Pražany. Pocit sounáležitosti, pomoci a radosti byl znát celý den a já 
všem velmi děkuji za to, že nebyli lhostejní a podpořili dobrou věc", říká patronka nadace Tereza 
Maxová. 
 
ŠKODA AUTO s nadací spolupracuje i na projektu „ROZJEDU TO!“, který motivuje děti a teenagery 
z dětských domovů k lepšímu vzdělání, osobnímu rozvoji a pomáhá jim při volbě budoucího 
povolání. Projektem ´ROZJEDU TO!´ prošlo dosud 83 dětí ve věku 11 až 15 let a v současné době 
je do něj zapojeno 45 dětí z 5 dětských domovů. Nadstavbou projektu ´ROZJEDU TO!´ je pak 
Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem, určený dospívajícím, kteří se 
zapojili do projektu ´ROZJEDU TO!´ a nyní jsou v další fázi studia. Podporuje vzdělávací aktivity, 
zlepšování podmínek ke studiu a zajištění nezbytných materiálních potřeb. Dosud bylo v rámci 
tohoto projektu podpořeno 100 dětí. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Vítězslav Kodym   
T +420 326 811 784    
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 
 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA AUTO podpořila charitativní happening 
TERIBEAR také v Mladé Boleslavi  
Výtěžek z charitativního běhu TERIBEAR hýbe Mladou 
Boleslaví byl v závěru dne rozdělen mezi dětské domovy 
Mladá Boleslav, Potštejn, Holice a Broumov z okolí Kvasin. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO podpořila charitativní happening 
TERIBEAR také v Mladé Boleslavi  
Tým 451 zaměstnanců ŠKODA AUTO k celkové 
částce přispěl 5 109,6 kilometry. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

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, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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