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ŠKODA AUTO Česká republika splnila slib a nemocnici ve 
Valašském Meziříčí věnovala dary v hodnotě milionu korun 
 

› Personál i pacienti nemocnice ve Valašském Meziříčí obdrželi slíbenou podporu – dva vozy ŠKODA na rok 

zdarma, celkem 240 obědových menu a 120 dárkových balíčků s tématikou motorsportu 

› 120 let soustavné podpory českého motorsportu letos vyvrcholí oslavami dlouhého působení 

mladoboleslavské automobilky v této oblasti 

› Automobilka pod hlavičkou #ŠKODAAUTOpomáhá již téměř rok podporuje subjekty bojující s pandemií 

v první linii 

 

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – ŠKODA AUTO Česká republika nedoporučila kvůli stávající situaci spojené 

s pandemií koronaviru účast svých dealerských týmů na Valašské rallye. Místo toho předala zástupcům 

nemocnice ve Valašském Meziříčí dva vozy ŠKODA k bezplatnému ročnímu užívání, zdravotníkům dodala 120 

obědových menu po oba víkendové dny a pacientům věnovala dárkové předměty s tematikou ŠKODA 

Motorsport. Celková hodnota podpory činí milion korun. 

 

Klíče od vozů převzal od zástupců automobilky člen představenstva Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s., Ing. 

Miroslav Pecháček. „Zapůjčená auta budou poskytnuta lékařům pracujícím na covidových lůžkových odděleních a 

jednotkách intenzivní péče. Děkujeme tímto společnosti ŠKODA AUTO Česká republika za roční zápůjčku vozů pro 

naši nemocnici v této nelehké době, která se snad již brzy obrátí k lepšímu", uvedl za nemocnici Ing. Miroslav 

Pecháček. 

 

Za české zastoupení mladoboleslavské automobilky se oficiálního předání zúčastnil Petr Janeba, vedoucí marketingu 

ŠKODA AUTO Česká republika. „Dnes tady ve Valašském Meziříčí plníme slib, který jsme dali veřejně, a skláníme se 

přede všemi, kteří pomáhají. V této složité době podpoříme ty, kteří naši podporu potřebují nejvíce, jak to ostatně 

děláme od začátku pandemie,“ komentoval předání vozů Petr Janeba. Nemocnice ve Valašském Meziříčí bude 

následující rok využívat zdarma zapůjčené vozy pro aktivity dle vlastního uvážení. Konkrétně jde o modely OCTAVIA a 

ENYAQ iV. 

 

Zápůjčkou automobilů to však neskončilo. Po oba víkendové dny bylo personálu nemocnice dovezeno 120 obědových 

menu z restaurace Na kraji lesa ve Valašském Meziříčí. Zdravotníci se tak mohli alespoň na chvilku zastavit a 

vychutnat si kvalitní tříchodový oběd od vyhlášených místních kuchařů, kteří vaří výhradně z lokálních surovin. Při 

rozvozu obědů asistoval valašskomeziříčský autorizovaný prodejce vozů ŠKODA Autocentrum Lukáš. Ten se zapojil i 

do distribuce 120 dárkových sad pro pacienty, kterým ŠKODA AUTO Česká republika věnovala balíčky obsahující 

nejrůznější dárkové předměty odkazující na úspěšnou historii automobilky v oblasti motorsportu. Nejmladším 

pacientům tak udělaly radost kovové modely sportovních speciálů, batohy, deštníky, hrnky, náramky, lego a další 

předměty. 

 

Mladoboleslavská automobilka slaví letos 120. výročí svého angažmá v motoristickém sportu. Za tu dobu se stala 

jedním z hlavních hybatelů, který dostal motorsport v Česku na současnou vysokou úroveň. „120 let jsme nedílnou 

součástí rozvoje motorsportu doma i ve světě – konstruujeme, homologujeme a vyrábíme ikonické speciály, které 

vítězí na závodních tratích po celém světě. Podporujeme profesionální týmy i nadějné jezdce, ale také mnohé 

pořadatele automobilových soutěží. Celých 120 let neustále investujeme nemalé prostředky do motorsportu a děláme 

dobré jméno naší vlasti, našim excelentním inženýrům, mechanikům i jezdcům po celém světě. V tom budeme nadále 

pokračovat,“ dodal na závěr Petr Janeba. ŠKODA AUTO Česká republika letos podporuje společně se svými 

autorizovanými obchodníky osm posádek v rallyeovém mistrovství ČR. Závodní speciály ŠKODA FABIA Rally2 a 
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ŠKODA FABIA Rally2 evo v barvách sedmi dealerských týmů by se měly objevit v akci u příležitosti 55. Rallye 

Šumava Klatovy, která je plánována na 8. a 9. května 2021. ŠKODA AUTO Česká republika věří, že v té době již bude 

epidemiologická situace natolik uspokojivá, aby bylo možné soutěž uspořádat v adekvátních společenských 

podmínkách. 

 

Společnost ŠKODA AUTO již více než rok pomáhá v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Automobilka 

podporuje humanitární organizace v České republice bezplatným zapůjčením či dokonce darováním svých vozů, 

zápůjčkou sdílených skútrů, přímými finančními dary i rozsáhlou materiální pomocí. Během první vlny pomohla na 

svých 3D tiskárnách vyrobit ve spolupráci s ČVUT v Praze a oddělením technického vývoje opakovaně použitelný 

respirátor FFP3. Ve spolupráci s Odbory KOVO soustavně posiluje opatření na ochranu svých zaměstnanců před 

onemocněním covid-19. Za tímto účelem připravila vlastní očkovací centra a výrazně rozšířila testovací kapacity. Do 

ochrany zdraví svých zaměstnanců během pandemie automobilka dosud investovala více než miliardu korun. Už od 

první vlny pandemie jsou aktivní rozsáhlé soubory opatření Bezpečná výroba a Bezpečná kancelář, zahrnující 

konkrétní způsoby ochrany vypracované v úzké spolupráci se sociálním partnerem – Odbory KOVO. Automobilka 

společně s Odbory KOVO zaměstnancům poskytuje kvalitní ochranné pomůcky, například chirurgické roušky a 

respirátory třídy FFP2, a pravidelně je testuje. Veškerým činnostem, které vyvíjí pod hlavičkou #ŠKODAAUTOpomáhá 

s cílem zabránit šíření nemoci covid-19, se blíže věnují její internetové stránky www.skodaautopomaha.cz. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera       Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace   Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 

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 k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO Česká republika splnila slib a nemocnici ve 

Valašském Meziříčí věnovala dary v hodnotě milionu korun 

Klíče od vozů převzali od zástupců automobilky primář 

oddělení následné péče MUDr. Ludvík Dobeš (vlevo), hlavní 

sestra Nemocnice Valašské Meziříčí Mgr. Jana Pelikánová 

(uprostřed) a člen představenstva Nemocnice Valašské 

Meziříčí Ing. Miroslav Pecháček (vpravo). Za ŠKODA AUTO 

Česká republika předával vozy vedoucí marketingu Petr 

Janeba (druhý zprava) a ředitel Autocentrum Lukáš Miroslav 

Lukáš ml. (druhý zleva) 
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ŠKODA AUTO 
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity. 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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