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ŠKODA AUTO pomáhá společně s hokejovou reprezentací 
rozdávat radost dětem z dětských domovů 
 

› ŠKODA AUTO a česká hokejová reprezentace obdarovaly děti z dětských domovů 

› Na rozvozu dárků do dětských domovů se podílely osobnosti ze sportovního i uměleckého světa 

 

Mladá Boleslav, 15. prosince 2020 – ŠKODA AUTO a česká hokejová reprezentace rozdávaly před koncem 

roku vánoční dárky v dětských domovech. Akce vznikla s odkazem na oslavu výročí 125 let od založení 

společnosti ŠKODA AUTO a proběhla před startem nadcházejícího hokejové turnaje Channel One Cup, na 

němž se čeští reprezentanti střetnou s výběry Finska, Ruska a Švédska 

 

České hokejisty čekají v rámci ruského turnaje tři náročné prověrky: ve čtvrtek 17. prosince nastoupí v Moskvě proti 

Finům, o dva dny později změří síly s domácí sbornou a v neděli 19. prosince zakončí Channel One Cup duelem se 

Švédy. Velmi důležité momenty se však odehrály ještě před úvodním buly celého turnaje. Během pondělka a úterka 

totiž zavezla flotila vozů ŠKODA množství dárků do pěti dětských domovů, které spolupracují s nadací Dejme dětem 

šanci. Právě odborníci z této organizace, která dlouhodobě spolupracuje s hokejovou reprezentací, vytipovali ideální 

zařízení pro tuto nevšední předvánoční akci. Dětem udělaly radost mimo jiné podepsané dresy hokejového národního 

týmu, speciální kalendáře, unikátní stolní hry s tematikou ledního hokeje, knihy We Love Hockey a množství dalších 

dárků včetně kšiltovek, hokejových puků nebo speciálních omalovánek. Celkem se do 5 dětských domovů zavezlo 625 

dárků, což vychází na 125 darů na každý konkrétní Domov. Počet dárků tak odkazoval na 125 let od založení 

společnosti ŠKODA AUTO. 

 

„Vánoční období je tradičně časem, kdy se lidé mohou zastavit a ohlédnout se za prožitým rokem. Letos to bude 

ohlédnutí velmi náročné, protože rok 2020 výrazně zasáhl do života každého z nás. O to více bychom měli zkoušet 

pomoct a dodat dobrou náladu všude tam, kde je to možné. Dát tak zároveň naději, že další měsíce již budou o 

poznání optimističtější. A kde jinde hledat naději než v rozzářených a nadšených tvářích dětí. Jsem velmi rád, že jsme 

společně s hokejovou reprezentací tuto akci zorganizovali, ohlasy ze samotných dětských domovů byly úžasné a plné 

radosti,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení značky ŠKODA. 

 

Do několika domovů navíc dárky zavážely sportovní osobnosti spojené se značkou ŠKODA AUTO. V Plzni tak 

rozdával radost a dobrou náladu brankář hokejového Colorada Pavel Francouz, v Praze pak trojnásobný olympijský 

medailista ve veslování Ondřej Synek společně se zpěvákem Markem Ztraceným. „Klasický předvánoční shon se v 

mém případě skloubí s přípravami odletu do Colorada, ale této akce jsem se účastnil s nadšením. Z důvodu přísných 

aktuálních nařízení jsem se s dětmi mohl pozdravit pouze na dálku, ale přesto budu z té energie a nadšení čerpat 

ještě dlouho,“ uvedl Pavel Francouz, kterého doplnil také Ondřej Synek: „Podobné zážitky dávají předvánočnímu času 

úplně jiný význam. Jsem rád, že jsem u toho mohl být a vidět tu spontánní radost dětí i nefalšovaný vděk ze strany 

představitelů dětského domova. Právě oni mají můj obrovský obdiv za to, jak skvělou atmosféru a zázemí dokáží 

dětem vytvořit. A já jsem nadšený, že jsme tomu mohli společně se společností ŠKODA AUTO pomoci.“ 

 

Tato akce se zařadila mezi další aktivity ŠKODA AUTO, která se na mnoha úrovních od počátku pandemie zapojuje 

do boje proti šíření koronaviru. Pod hlavičkou #SKODAAUTOpomaha automobilka darovala 100 nových vozů ŠKODA 

OCTAVIA COMBI v hodnotě 85 milionů korun zdravotníkům a pracovníkům sociálních služeb, carsharingová 

platforma HoppyGo zprostředkovala bezplatné zapůjčení 200 vozů charitativním organizacím, dobrovolníkům, 

městům, zdravotním a sociálním službám. ŠKODA AUTO DigiLab pak dal k dispozici 150 elektrických skútrů BeRider 

lékařům a zdravotníkům. Mimo to se Technický vývoj ŠKODA AUTO podílel na výrobě respirátorů nejvyšší třídy FFP3 

pro zdravotnický personál. Na 3D-tiskárnách v automobilce se tiskly části ochranných štítů. ŠKODA Logistika pak 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skodaautopomaha-vsech-100-darovanych-vozu-skoda-octavia-pomaha-ohrozenym-spoluobcanum-a-dar-pro-3-000-pracovniku-v-prvni-linii/
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tisíce dalších štítů distribuovala lékařům a nemocnicím. Po listopadovém turnaji Karjala Cup ve Finsku pak hokejová 

reprezentace společně se ŠKODA AUTO rozvezla 875 tříchodových obědů a podpořila tak netradiční formou 

zdravotníky, kteří denně bojují s pandemií koronaviru v nemocničních zařízeních po celé České republice. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773    T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie a video k tématu: 

 

 

Na rozvozu dárků do dětských domovů se podílely 

významné osobnosti ze sportovního i uměleckého světa 

Brankář hokejového týmu Colorado Avalanche Pavel 

Francouz ukazuje dovezené dárky dětem v DD Domino 

v Plzni. 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Na rozvozu dárků do dětských domovů se podílely 

významné osobnosti ze sportovního i uměleckého světa 

Trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek při hře 

s dětmi z DD Dolní Počernice. 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Na rozvozu dárků do dětských domovů se podílely  

významné osobnosti ze sportovního i uměleckého světa 

Veslař Ondřej Synek a zpěvák Marek Ztracený zavezli 

v rámci společné akce ŠKODA AUTO a české hokejové 

reprezentace 125 dárku do DD v Dolních Počernicích. 

Iniciativa odkazuje na 125 let od založení společnosti 

ŠKODA AUTO. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Video: Na rozvozu dárků do dětských domovů se podílely  

významné osobnosti ze sportovního i uměleckého světa 

V Plzni rozdával radost a dobrou náladu brankář hokejového 

Colorada Pavel Francouz, v Praze pak trojnásobný 

olympijský medailista ve veslování Ondřej Synek společně 

se zpěvákem Markem Ztraceným.  

 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

  

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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“. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/12/201216_SKODA_AUTO-pomaha.mp4
https://vimeo.com/491558754
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