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Společnost ŠKODA AUTO předala vozy pro sociální 
služby na Rychnovsku 
 

› ŠKODA AUTO již čtvrtým rokem podporuje sociální služby v regionu zápůjčkou vozů 

› Automobily slouží zaměstnancům sociálních organizací především v okolí Kvasin, kde 

automobilka provozuje výrobní závod 

› ŠKODA AUTO podporuje region dlouhodobě jako součást společenské odpovědnosti, a to 

mimo jiné i rozvojem komunitního života, zdravotních služeb a vzdělávání či ochranou 

přírody 

 

Mladá Boleslav/ Kvasiny, 10. června 2022 – ŠKODA AUTO letos již počtvrté v řadě podpořila 

sociální služby v okolí svého výrobního závodu v Kvasinách zápůjčkou 8 vozů. Letošní 

flotilu tvoří převážně stříbrné modely OCTAVIA COMBI, které si 9. června slavnostně 

převzali zástupci jednotlivých zařízení. Automobily budou sloužit k dopravě zaměstnanců při 

jejich častých cestách za klienty, čímž zlepší dostupnost sociálních služeb v podhorském 

regionu. Automobilka ŠKODA AUTO touto cestou podporuje sociální péči jako součást své 

společenské odpovědnosti. Vedle toho se věnuje zvýšení životní úrovně místních obyvatel 

řadou projektů a grantů pro obce, organizace a spolky se zaměřením na rozvoj komunitních 

činností, zlepšení zdravotních služeb a vzdělávání, ochranu přírody či zvýšení dopravní 

bezpečnosti, ale také na pořádání kulturních akcí a uchování historických odkazů. 

 

„Naše pomoc regionu je dlouhodobá a systematická a vychází z blízkého kontaktu s místními 

organizacemi, proto máme dobrou představu o tom, kde je podpora nejdůležitější. Bohužel i v 

letošním roce doznívají dopady pandemie covid-19 a zejména na sociální služby jsou kladeny 

vysoké nároky. Proto jsme rádi, že můžeme naši pomoc v této oblasti dále posílit a podpořit 

zaměstnance v jejich velmi odpovědné a obětavé práci,“ říká Michal Kadera, vedoucí Vnějších 

vztahů ŠKODA AUTO. 

 

Mezi obdarované instituce patří Pečovatelská služba města Dobrušky, Pečovatelská služba 

Vamberk, Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách, Ústav sociální péče pro mládež 

Kvasiny, Pečovatelská služba obce Kvasiny, Domov Dědina v Opočně, Péče o duševní zdraví 

Rychnov nad Kněžnou a ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou. Automobilka takto podporuje 

sociální služby již čtvrtým rokem. 

 

Organizace dostaly do užívání 8 vozů, které tvoří převážně nové modely ŠKODA OCTAVIA COMBI 

v provedení s benzinovým motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW a standardně vybavených 

šestistupňovou přímo řazenou převodovkou. Předností těchto automobilů je snadná ovladatelnost a 

dobré jízdní vlastnosti, které jsou v členitém podhorském regionu zvláště důležité. Přínosná je také 

nízká spotřeba paliva a nadprůměrná velikost zavazadlového prostoru, protože řada vozů slouží 

například k dopravě jídla a zdravotních potřeb starším nebo zdravotně znevýhodněným občanům. 

Automobily se využívají rovněž k přepravě klientů k lékařům nebo na společenské a kulturní akce, 

které pomáhají rozvíjet sociální vazby. 

 

Pomoc regionům, v nichž ŠKODA AUTO působí prostřednictvím svých výrobních závodů, patří do 

dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti a dotýká se řady aktivit na podporu zvýšení kvality 

života místních občanů. Odpovědnost za rozvoj regionů převzal Nadační fond ŠKODA AUTO, který 
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letos opět vypsal granty, které podporují obce, spolky a organizace zejména v oblastech, jako je 

rozvoj komunitních činností, zlepšení zdravotních služeb a vzdělávání, ochrana přírody či zvýšení 

dopravní bezpečnosti, ale také při pořádání kulturních akcí a uchování historických odkazů. 

 

Vloni podepsali zástupci závodu Kvasiny Memorandum o spolupráci s municipalitami Rychnov nad 

Kněžnou, Solnice a Kvasiny, jehož součástí je další finanční podpora na prevenci bezpečnosti nebo 

podpora zdravotního nadačního fondu Rychnova nad Kněžnou. V rámci tohoto memoranda bude 

v letošním roce předán finanční dar, který poputuje na financování nových lůžek pro Oblastní 

nemocnici Rychnov nad Kněžnou.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera Gabriela Slabihoudková 

Vedoucí Komunikace podniku Tisková mluvčí závodů  

a Interní komunikace Kvasiny a Vrchlabí 

T +420 326 811 773  T +420 605 293 198 

tomas.kotera@skoda-auto.cz gabriela.slabihoudkova@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Společnost ŠKODA AUTO předala vozy pro sociální 

služby na Rychnovsku 

Zástupci společnosti ŠKODA AUTO předali 9. června 

místním organizacím působícím v sociální sféře nové 

modely ŠKODA OCTAVIA COMBI. Vozy budou sloužit 

k dopravě zaměstnanců i klientů a přispějí k lepší 

dostupnosti sociálních služeb v regionu. 

 
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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