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Rekordní TERIBEAR s podporou ŠKODA AUTO
› ŠKODA AUTO popáté generálním partnerem charitativních běhů Nadace Terezy Maxové dětem
› Pražský Vítkov a Mladá Boleslav: 10 dnů, 23 889 účastníků, přes 434 317 km a 12 815 880 Kč
na pomoc znevýhodněným dětem
› Tým zaměstnanců ŠKODA AUTO celkem přispěl absolvováním 8 228,7 kilometrů a částkou
183 489 Kč
Praha, 16. září 2019 – Právě skončený charitativní běh TERIBEAR si připsal rekordní
výsledky. ŠKODA AUTO akci i letos podpořila jako generální partner. Běh s TERIBEAREM se
uskutečnil na pražském vrchu Vítkov a v parku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Všichni
účastníci dokázali během 10 dnů uběhnout či ujít přes 434 317 km, které partneři v čele
s automobilkou ŠKODA AUTO proměnili na částku 12 815 880 Kč, určenou na pomoc
znevýhodněným dětem.
„I letos lidé dokázali, že jsou pro dobrou věc schopni podávat neuvěřitelné výkony. Rekordní počty
kilometrů, které na tratích na Vítkově a u nás v Mladé Boleslavi nakroužili, jsou nejlepším důkazem,
že společenská odpovědnost je v centru zájmu našich zaměstnanců i všech dalších podporovatelů
běhů TERIBEAR,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za lidské
zdroje.
Během letošní charitativní akce 'TERIBEAR hýbe Prahou' na pražském vrchu Vítkov naběhalo či
nachodilo na okruhu dlouhém 1,5 km přes 20 657 účastníků neuvěřitelných 407 196 kilometrů.
Partneři akce proměnili absolvovanou vzdálenost v celkovou částku 12 215 880 Kč a přispěli tak na
pomoc v konkrétních příbězích znevýhodněných dětí. Příběhů je celkem deset, každý účastník si
předem mohl vybrat, komu chce své kilometry věnovat: „Chci pomoci zahojit bolavou dětskou
dušičku“, „Chci pomoci mladým lidem stát na vlastních nohách“, „Chci pomoci týraným dětem najít
cestu z pekla“ atd. Do pražského běhu se zapojil i početný tým zaměstnanců společnosti ŠKODA
AUTO, který absolvovaným počtem 1 891,5 kilometrů k celkové částce přispěl 56 745 Kč.
Ve středu 11. září se charitativní běh uskutečnil i v Mladé Boleslavi v parku Štěpánka. O výtěžek z
akce 'TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví' ve výši 600 000 Kč byl navýšen Vzdělávací fond
ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem, ze kterého se o podporu mohou formou
otevřeného grantového řízení přihlásit všechny dětské domovy v regionech s výrobními závody
automobilky ŠKODA AUTO. Do boleslavského běhu se zapojil i početný tým zaměstnanců
společnosti ŠKODA AUTO, který absolvovaným počtem 6 337,2 kilometrů přispěl dětem částkou
126 744 Kč.
„Jsem nadšená, jakého výsledku jsme letos s TERIBEAREM dosáhli. Atmosféra na obou okruzích
se nesla v duchu sounáležitosti a radosti a já děkuji všem za to, že nebyli lhostejní a podpořili
dobrou věc. Tak na shledanou v příštím roce!,“ uvedla patronka nadace Tereza Maxová.
ŠKODA AUTO s nadací spolupracuje i na projektu ´ROZJEDU TO!´, který motivuje děti a teenagery
z dětských domovů k většímu důrazu na vzdělání, osobnímu rozvoji a pomáhá při volbě budoucího
povolání. Projektem ´ROZJEDU TO!´ prošlo dosud 104 dětí ve věku 11 až 15 let a v současné
době je do něj zapojeno 35 dětí z 5 dětských domovů. Nadstavbou projektu ´ROZJEDU TO!´ je pak
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Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem. Podporuje další vzdělávací
aktivity, zlepšování podmínek ke studiu a zajištění materiálních potřeb nezbytných ke studiu. Dosud
bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 118 dětí.
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Fotografie k tématu:
Rekordní TERIBEAR s podporou ŠKODA AUTO
Pražský Vítkov a Mladá Boleslav: 10 dnů, 23 889
účastníků, přes 434 317 km a 12 815 880 Kč na pomoc
znevýhodněným dětem (na snímku šek s výtěžkem
pražského běhu).
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Rekordní TERIBEAR s podporou ŠKODA AUTO
Ve středu 11. září se charitativní běh uskutečnil i
v Mladé Boleslavi v parku Štěpánka. O výtěžek z akce
'TERIBEAR hýbe Mladou Boleslav' ve výši 600 000 Kč
byl navýšen Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace
Terezy Maxové dětem na osobní rozvoj a vzdělání
znevýhodněných dětí.
Download
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ŠKODA AUTO
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 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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