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Partnerství ŠKODA AUTO a Zlín Film Festivalu trvá již 20 let 
 

› Flotila 24 vozů ŠKODA zajistí mobilitu hostů největšího festivalu filmů pro děti a mládež na světě 

› Sobota 28. 5. 2022 bude ve Zlíně festivalovým Dnem se ŠKODA AUTO 

› ŠKODA AUTO dlouhodobě patří k největším partnerům prestižních kulturních institucí a kulturních akcí v ČR 

 

Mladá Boleslav, 26. května 2022 – ŠKODA AUTO je již 20. rokem partnerem Zlín Film Festivalu, který je největší akcí svého 

druhu na světě. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se koná v termínu 26. května – 1. června 2022. Partnerství s 

filmovým festivalem ve Zlíně je součástí aktivit společnosti ŠKODA AUTO na poli kulturního sponzoringu. Jako v minulých 

letech bude po celý Zlín Film Festival mobilitu hostů zajišťovat flotila 24 vozů ŠKODA. 

 

62. ročník Zlín film festivalu nabídne na 280 snímků z 49 zemí světa. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit i 

na oblíbený „Den se ŠKODA AUTO“, ten proběhne v sobotu 28. května od 10 do 19 h na náměstí Míru. Součástí programu, který je 

pro všechny bezplatný, budou nejen zábavné aktivity pro děti, ale také ukázka prvků bezpečnosti moderních automobilů zajištěná 

Výzkumem dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO. Součástí nabitého programu bude i trenažer ručního řízení, díky němuž se 

návštěvník může dostat do „kůže“ řidiče na vozíku.  

 

Novinkou letošního Dne se ŠKODA AUTO bude stan, ve kterém se děti budou moci seznámit s aktivitami Zdravotních klaunů 

v České republice. Mezi další aktivity, které budou pro návštěvníky připraveny, patří historický fotokoutek, ze kterého si návštěvníci 

budou moci odnést památku v podobě fotografie ve voze L&K/ŠKODA 110 z roku 1927. Jedinečným zážitkem pro malé i velké 

návštěvníky bude svezení s historickými vozy. Den se ŠKODA AUTO uzavře koncert skupiny Buty od 18 h.  

 

Tento rok bude prostor na zlínském náměstí Míru doplněn o prezentaci autorizovaného prodejce vozů ŠKODA SAMOHÝL MOTOR. 

Pro návštěvníky bude připraven rallye simulátor, soutěže pro děti a dospělé i testovací jízdy s modely ŠKODA ENYAQ iV. Na Zlín 

Film Festivalu se představí posádka Samohýl ŠKODA Týmu Adam Březík a Ondřej Krajča s jejich soutěžním vozem ŠKODA FABIA 

Rally2.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ondřej Láník 

Komunikace sponsoring 

T +420 734 298 184  

ondrej.lanik@skoda-auto.cz 
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Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila mezi pět 

nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, 

ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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