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ŠKODA AUTO partnerem operního festivalu v Litomyšli 
 

› ŠKODA SUPERB je oficiálním vozem operního festivalu Smetanova Litomyšl 

› Flotila deseti vozů ŠKODA zajistí dopravu umělců i hostů 

› 58. ročník prestižního festivalu začíná 9. června 2016 

› ŠKODA AUTO je významným parterem kultury v České republice 

 
Mladá Boleslav, 9. června 2016 – Již od roku 1996 podporuje ŠKODA AUTO jako 

dodavatel oficiálního vozu mezinárodní operní festival ‚Smetanova Litomyšl’. 

Renomovaný festival se letos koná od 9. června do 3. července již po 

osmapadesáté, a to tradičně v rodišti skladatele Bedřicha Smetany. Dějištěm 

koncertů je zámek v Litomyšli, který je zapsán na seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO.  
 

„Spolupráce s festivalem Smetanova Litomyšl, která je dlouhodobá a oboustranně 

přínosná, trvá již od roku 1996. Toto partnerství výborně zapadá do koncepce podpory 

špičkové české kultury, kterou ŠKODA AUTO pomáhá prestižním a nejkvalitnějším 

domácím kulturním projektům,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO 

za oblast řízení lidských zdrojů. 

 

Umělcům i hostům festivalu ‚Smetanova Litomyšl’ je k dispozici flotila deseti stříbrných 

vozů ŠKODA SUPERB, automobilka pro diváky pořádá i oblíbenou soutěž s vědomostními 

otázkami z oblasti kultury i automobilové současnosti a historie. Hlavní cenou je přitom 

zapůjčení vozu ŠKODA SUPERB.  

 

Festival Smetanova Litomyšl nabídne operní klasiku i symfonie v podání umělců a 

souborů Národního divadla a České filharmonie, ale také fúzi populární skupiny Čechomor 

a Janáčkovy filharmonie Ostrava, vystoupení Vojtěcha Dyka, Anety Langerové či 

mezzosopranistky Dagmar Peckové – to vše v magickém prostředí nádvoří zámku 

Litomyšl.  

 

ŠKODA AUTO je na svém domácím trhu partnerem řady významných kulturních akcí a 

patří k největším podporovatelů kultury v České republice. Festival ‚Smetanova Litomyšl’ 

přitom patří k již tradičním projektům v oblasti sponsoringu kulturních projektů. Vedle 

operního festivalu podporuje automobilka také Českou filharmonii, Národní divadlo či 

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně. 
 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 
Vítězslav Kodym,  
Komunikace Sponsoring & Classic  

P +420 326 8 11784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO partnerem operního festivalu  

v Litomyšli 
Flotilu vozů ŠKODA AUTO pro přepravu umělců, 
hostů a organizačního týmu převzal v Litomyšli 

ředitel festivalu Jan Pikna.  
 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› 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. 
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