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ŠKODA podporuje nadační fond Na kole dětem
› Patron nadačního fondu Josef Zimovčák převzal vůz ŠKODA Superb
› Tradiční charitativní veřejná cyklotour napříč republikou startuje 1. června
› Sportovními aktivitami můžete podpořit nemocné děti
Mladá Boleslav, 12. května 2016 – Několikanásobný mistr světa v jízdě na
vysokém kole Josef Zimovčák převzal vůz ŠKODA Superb v rámci podpory
nadačního fondu Na kole dětem. Automobilka ŠKODA tak dále rozšiřuje své
aktivity na poli společenské odpovědnosti, tentokráte v oblasti pomoci
znevýhodněným dětem.
„Rozhodli jsme se podpořit originální myšlenku cyklojízdy napříč Českou republikou, při
níž Josef Zimovčák s desítkami i stovkami účastníků pelotonu shromažďují finanční
prostředky na rekondiční pobyty nemocných dětí. Spojení ušlechtilé myšlenky se sportem
je z našeho pohledu správným krokem,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva
ŠKODA AUTO zodpovědný za řízení lidských zdrojů.
Hlavní hybatelem nadačního fondu Na kole dětem je Josef Zimovčák, několikanásobný
mistr světa v jízdě na vysokém kole, nadšenec, který na „kostitřasu“ (vysokém kole)
absolvoval coby předvoj profesionálního pelotonu náročnou trasu závodů Tour de France,
Giro d´Italia a La Vuelta. Houževnatost, s níž zvládá nástrahy jízdy na vysokém kole,
přenáší i do svého charitativního působení. Od roku 2010 je patronem sportovního
projektu Na kole dětem, který pořádá desetidenní spanilou cyklojízdu napříč Českou
republikou. Spolu s řadou dalších známých osobností i desítkami dobrovolníků, kteří se
k pelotonu průběžně přidávají, sbírají prostředky na pomoc onkologicky nemocným
dětem. A to především na rekondiční pobyty, které dětem pomáhají po skončení léčby
opět nabýt síly a zapojit se co nejdříve naplno do běžného života svých vrstevníků.
Nadační fond úzce spolupracuje s občanským sdružením Haima a nadačním fondem
Krtek, které již řadu let podporují dětské onkologické kliniky fakultních nemocnic v Praze
a v Brně. Letošní ročník cyklotour odstartuje 1. června v Bruntálu, cíl má 11. června
v Klášterci nad Ohří.
„Snažíme se spojit dohromady propagaci zdravého životního stylu s pomocí konkrétním
dětem. Jsme velmi rádi, že jsme ve společnosti ŠKODA AUTO našli silného partnera
projektu Na kole dětem. Jednoduše platí: my kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme
pomáhat těm, kdo ho mají méně,“ řekl při zahájení spolupráce Josef Zimovčák.
ŠKODA AUTO tento projekt podpoří finančně, ale i zapůjčením vozu pro potřeby
organizačního týmu. Taková forma spolupráce zapadá do firemní strategie společenské
odpovědnosti CSR, kde patří k priorám mladoboleslavské automobilky i pomoc
znevýhodněným dětem, současně má automobilka ŠKODA tradičně blízko k cyklistice.
Její zakladatelé začínali v roce 1895 s výrobou jízdních kol, dnes ŠKODA patří
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k dlouhodobým partnerům světově proslulých silničních závodů jako Tour de France nebo
Vuelta, angažuje se také v českém seriálu horských kol Kolo pro život.
Společenská odpovědnost společnosti ŠKODA AUTO je zaměřena na čtyři hlavní pilíře:
bezpečnost silničního provozu, technické vzdělávání, podporu dětí a bezbariérovou
mobilitu. K tomu je nutno přičíst i řadu ekologických akcí a aktivní podporu regionů, v
nichž automobilka provozuje své výrobní závody. ŠKODA AUTO je také jedním z
největších podporovatelů prestižních kulturních institucí v České republice.
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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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti
a Superb,
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

