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ŠKODA AUTO opět generálním partnerem 
charitativních běhů TERIBEAR 
 

› ŠKODA AUTO pokračuje v podpoře charitativního běhu Nadace Terezy Maxové dětem  

› Výtěžek z běhů TERIBEAR je určen na podporu znevýhodněných dětí 

› V Praze na vrchu Vítkov se běhá nonstop do 14. září 2019, v Mladé Boleslavi 11. září 2019 

v parku Štěpánka  

 

Praha, 6. září 2019 – ŠKODA AUTO se již popáté jako generální partner zapojuje 

do charitativních běhů na pomoc dětem TERIBEAR. Desetidenní charitativní běh ´TERIBEAR 

hýbe Prahou´, pod záštitou Nadace Terezy Maxové dětem, odstartoval včera v odpoledních 

hodinách na pražském vrchu Vítkov a potrvá nonstop až do 14. září. V Mladé Boleslavi, 

městě automobilky ŠKODA AUTO, se běh uskuteční v TERIBEARŮV šťastný den ve středu 

11. září a výtěžek odtud poputuje na podporu znevýhodněných dětí vyrůstajících 

v  ústavních zařízeních ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. 

 

„Pomoc znevýhodněným dětem patří k hlavním prioritám společenské odpovědnosti ŠKODA 

AUTO. Proto se již popáté stáváme hrdým generálním partnerem této sportovně-charitativní akce,“ 

říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast řízení 

lidských zdrojů. „Zdaleka není tak důležitý předchozí trénink či fyzička, jako snaha pomoci. 

Postavte se s námi na start a každým zdolaným kilometrem pomůžeme znevýhodněným dětem 

úspěšně odstartovat do života. V Mladé Boleslavi se poběží na TERIBEARŮV šťastný den ve 

středu 11. září. Zdolanými kilometry v Mladé Boleslavi navýšíme Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a 

Nadace Terezy Maxové dětem, ze kterého se o podporu mohou formou otevřeného grantového 

řízení mohou přihlásit všechny dětské domovy v regionech ŠKODA,“ dodává Bohdan Wojnar. 

 

Charitativní akce ´TERIBEAR hýbe Prahou, aneb Prima den s medvědem´, jejímž cílem je podpořit 

znevýhodněné děti, probíhá na pražském Vítkově až do 14. září, a to nonstop. Pro běžce je 

připravena trasa dlouhá 1,5 km se startem v blízkosti národního památníku. Každý registrovaný 

účastník může kdykoli i opakovaně absolvovat libovolný počet kol. Kilometry se zaznamenávají 

na elektronické konto pomocí čipu. Účastníci mají prostřednictvím průběžné výsledkové listiny 

přehled o částce, kterou přispěli. Čip lze zakoupit online, či přímo na startu za 200 Kč (děti 100 Kč). 

Za každý zdolaný kilometr na okruhu věnují partneři akce 30 Kč na pomoc dětem a mladým lidem 

v nouzi. V loňském roce běh v Praze podpořilo přes 16 200 lidí, kteří naběhali nebo nachodili 320 

812  kilometrů a pomohli tak částkou 9 624 375 korun! Během jednodenní akce v Mladé Boleslavi 

byla vyběhaná částka 555 000 korun rozdělena mezi dětské domovy Mladá Boleslav, Potštejn, 

Broumov a Holice z okolí Kvasin. 

 

ŠKODA AUTO jako generální partner charitativních běhů TERIBEAR připravila na pražském 

Vítkově v blízkosti registrací relaxační zónu, kde si návštěvníci kromě odpočinku a aktivního 

protažení s profesionálním trenérem mohou také zasoutěžit o zajímavé ceny. Charitativního běhu 

se účastní i tým ŠKODA složený ze zaměstnanců automobilky, kteří se jen o pár dnů později 

postaví také na start charitativního běhu ´TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví´, který se uskuteční 

11. září od 10:00 do 19:00 v parku Štěpánka. Výtěžek akce v Mladé Boleslavi poputuje na podporu 

znevýhodněných dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních ve Středočeském a Královéhradeckém 

kraji na jejich vzdělávání a osobní rozvoj. 
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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 

Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem, který na projekt ´ROZJEDU TO!´ 

navazuje. Podporuje tak další vzdělávací aktivity, zlepšování podmínek ke studiu a zajištění 

materiálních potřeb nezbytných ke studiu. Dosud bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 118 dětí. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym 

Komunikace Sponsoring  

T +420 326 811 784    

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

 

 

ŠKODA AUTO opět generálním partnerem 

charitativních běhů TERIBEAR 

´TERIBEAR hýbe Prahou´ - desetidenní charitativní běh 

pod záštitou Nadace Terezy Maxové dětem - se běží od 

5. do 14. září 2019 na pražském vrchu Vítkov.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

   

 

 

 

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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