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Auto pro Zdravotního klauna: Toto jsou 2 vítězné 
návrhy vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV  
 

› Vítězné návrhy vzešly z hlasování veřejnosti i odborné poroty  

› ŠKODA AUTO nyní aplikuje návrhy na skutečné vozy ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV, které 

zapůjčí neziskové organizaci Zdravotní klaun  

› Automobily zajistí nejen dopravu Zdravotních klaunů za pacienty, ale současně budou 

vyzývat k podpoře terapeutických návštěv u dětí či starších osob 

› ŠKODA AUTO pomáhá neziskové organizaci Zdravotní klaun již 20 let 

 

Mladá Boleslav, 6. září 2022 – Dva vítězné návrhy v soutěži Auto pro Zdravotního klauna 

jsou vybrány! Široká veřejnost na stránce https://autoproklauna.skoda-auto.cz celý srpen 

hlasovala o nejlepším návrhu vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV pro Zdravotního klauna. Ze 

stejného souboru finalistů vybírala také odborná porota. Cílem soutěže „Auto pro 

Zdravotního klauna“ bylo nejen vymyslet nápaditou a originální podobu zapůjčených vozů, 

ale také upozornit na důležité poslání neziskové organizace Zdravotní klaun.  

 

Soutěžní návrhy vytvářely děti ve věku do 15 let a následně je do soutěže zasílaly buď v tištěné 

nebo elektronické podobě. Do kreslení se mohly pustit i děti v nemocnicích, kde byly k dispozici 

předtištěné omalovánky. Na internetu měli zájemci k dispozici připravenou šablonu modelu ENYAQ 

COUPÉ iV včetně nástrojů pro malování návrhu auta pro Zdravotního klauna. Tvořit vlastní design 

vozu mohly děti i na tabletu nebo mobilním telefonu.  

 

Celkem děti odeslaly bezmála dvě stovky návrhů, z nichž odborná porota složená ze zástupců 

ŠKODA AUTO a neziskové organizace Zdravotní klaun vybrala 20 nejzajímavějších ztvárnění. 

V internetovém hlasování, které probíhalo celý srpen, vybíralo nejlepší návrh několik tisíc uživatelů 

a hned několik návrhů získalo přes 500 hlasů. 

 

Z hlasování veřejnosti vzešel vítězný návrh Marie Gaubové. Odborná porota vybrala návrh Anny 

Isabel Baslerové. 

 

Dva vozy ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV, které automobilka přetvoří do podoby vítězných autorských 

děl, budou zapůjčeny organizaci Zdravotní klaun koncem září. Dvacet finalistů si odnese také cenu 

– dárkový balíček v hodnotě 1000 korun – a dva finalisté, jejichž návrhy budou zdobit sponzorské 

vozy, získají tablet Apple iPad včetně kreslícího pera Apple Pencil. 

 

Zdravotní klauni přinášejí radost a smích 

Smyslem kreativní soutěže Auto pro Zdravotního klauna je zviditelnit důležité poslání Zdravotních 

klaunů, kteří od roku 2001 pomáhají dětským a geriatrickým pacientům procházet léčbou 

s úsměvem. Zdravotní klauni přinášejí radost, dobrou náladu a především naději do míst, kde se 

jich příliš nedostává. Pravidelné návštěvy dětí v nemocničních pokojích, specializovaných 

ambulancích, na pohotovosti, u naplánovaných operací ale i v domácnostech pečujících o těžce 

nemocné děti mají nenahraditelný význam pro všechny dlouhodobě nemocné pacienty a jejich 

nejbližší, kteří v souvislosti s léčbou často zažívají nadmíru složité životní situace. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://autoproklauna.skoda-auto.cz/
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V České republice působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 

nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic.  

 

ŠKODA AUTO podporuje neziskovou organizaci Zdravotní klaun od roku 2002, a to jak zápůjčkami 

vozů, tak přímými finančními dary – například v loňském roce ŠKODA AUTO organizaci poukázala 

částku 1 000 000 korun.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí komunikace podniku  

a interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Ondřej Láník  

Tiskový mluvčí za sponzoring a classic  

T +420 734 298 184 

ondrej.lanik@skoda-auto.cz 

  
Fotografie k tématu: 

 

 

Auto pro Zdravotního klauna: Vítězný návrh – 

hlasování veřejnosti 

Návrh vybraný veřejností vytvořila Marie Gaubová. 

ŠKODA AUTO jej aplikuje na skutečný vůz ŠKODA 

ENYAQ COUPÉ iV a 27. září 2022 jej zapůjčí 

organizaci Zdravotní klaun. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

Auto pro Zdravotního klauna: Vítězný návrh – 

hlasování poroty ŠKODA AUTO 

Návrh vybraný porotou vytvořila Anna Isabel Baslerová. 

ŠKODA AUTO jej aplikuje na skutečný vůz ŠKODA 

ENYAQ COUPÉ iV a 27. září 2022 jej zapůjčí organizaci 

Zdravotní klaun. 

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO  

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů 

s elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích, jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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