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ŠKODA AUTO předala organizaci Zdravotní klaun 
dva vozy ENYAQ COUPÉ iV navržené dětmi 
 

› Dva plně elektrické automobily ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV a finanční dar ve výši 

1 000 000 korun předala zástupcům organizace Zdravotní klaun Maren Gräf, členka 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura 

› Automobilka podporuje dobročinnou organizaci Zdravotní klaun již 20 let finančně 

i zapůjčenými vozy 

› Podobu vozů navrhly samy děti ve výtvarné soutěži „Auto pro Zdravotního klauna“ 

 

Mladá Boleslav, 27. září 2022 – Při příležitosti 20. výročí úspěšné spolupráce dnes ŠKODA 

AUTO poskytla neziskové organizaci Zdravotní klaun dva elektromobily ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ iV a finanční příspěvek ve výši 1 000 000 korun. Vozy budou sloužit k dopravě 

zdravotních klaunů při jejich terapeutické činnosti, která spočívá v návštěvách dětí a seniorů 

ve zdravotních a sociálních zařízeních a v případě dlouhodobě nemocných dětí 

i v domácnostech. Ztvárnění obou vozů se ujali na slovo vzatí designéři: výslednou podobu 

totiž určily samy děti v rámci soutěže „Auto pro Zdravotního klauna“. 

 

„Více než 20 let trvající spolupráce mezi ŠKODA AUTO a organizací Zdravotní klaun se pro nás již 

stala srdeční záležitostí a zároveň nedílnou součástí společenské odpovědnosti automobilky 

v České republice. V rámci našeho závazku mimo jiné zapůjčujeme auta například pro cesty do 

nemocnic nebo pečovatelských zařízení. Velmi mě těší, že tato vozidla navrhly samy děti, jejichž 

výtvory na mě zapůsobily svou kreativitou a rozmanitostí. Srdečně děkujeme všem účastnicím 

a účastníkům, kteří se naší letošní výzvy zúčastnili,“ říká Maren Gräf, členka představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura. 

 

Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka organizace Zdravotní klaun, dodává: „Děkujeme společnosti 

ŠKODA AUTO za skvělou spolupráci, která trvá již dvacet let, za poskytnuté automobily i finanční 

dar. Využijeme je, jak jen nejlépe dovedeme, a sice rozdáváním radosti a úsměvů tam, kde jsou 

potřeba nejvíce. Věříme, že naše vozy navíc díky nápaditým potiskům od dětí budou vyvolávat 

dobrou náladu všude, kudy pojedou.“ 

 

Předání vozů proběhlo dnes v Praze během odpolední akce určené zejména rodinám s dětmi. 

ŠKODA AUTO zajistila bohatý doprovodný program, přítomní byli i herec Josef Trojan či moderátor 

Tomáš Zástěra a herečka Barbora Jánová.  

 

Podoba obou automobilů vzešla ze soutěže „Auto pro Zdravotního klauna“, kterou během léta 

uspořádala automobilka ŠKODA AUTO. Obrázky vytvářely děti ve věku do 15 let a následně je do 

soutěže zasílaly v tištěné nebo elektronické podobě. Do kreslení se mohly pustit i děti 

v nemocnicích, kde byly k dispozici předtištěné omalovánky.   

 

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

ŠKODA AUTO a neziskové organizace Zdravotní klaun vybrala 20 finálních designů a o tom 

nejúspěšnějším následně rozhodla veřejnost hlasováním na internetu. Druhý návrh určila odborná 

porota. Autorkami vítězných podob aut pro klauny se staly 14leté Marie Gaubová a Anna Isabel 

Baslerová, které si za svá díla odnesly hodnotné ceny. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Smyslem výtvarné soutěže „Auto pro Zdravotního klauna“ bylo zviditelnit důležité poslání 

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

léčbou s úsměvem. Součástí designu vozů jsou proto i QR kódy, které umožňují finančně podpořit 

organizaci Zdravotní klaun i těm, kteří vozy potkají. 

 

V České republice působí 93 profesionálních zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 

nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic. Zlepšení psychického stavu během hospitalizace je 

přínosné nejen pro pacienty, ale přenáší dobrou náladu i na ošetřující personál. Se svým heslem 

„Kde je smích, je i naděje“ v současnosti pomáhají překonat složitou situaci i dětem a rodinám, 

které byly nuceny uprchnout před válkou z Ukrajiny. 

 

Pomoc dětem a seniorům patří k základním pilířům společenské odpovědnosti automobilky ŠKODA 

AUTO na mnoha úrovních, včetně pomoci vzdělávacím zařízením, organizacím na ochranu 

ohrožených dětí nebo institucím působícím v sociálních službách. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí komunikace podniku a Interní 

komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Martina Špittová 

Tisková mluvčí za výrobu, personalistiku a 

životní prostředí 

T +420 730 862 526 

martina.spittova@skoda-auto.cz 

  
Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO předala dva vozy ENYAQ COUPÉ iV 

organizaci Zdravotní klaun 

ŠKODA AUTO předala organizaci Zdravotní klaun dva 

vozy ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV a finanční dar ve výši 

1 000 000 Kč. Se zdravotními klauny a vítězkami Marií 

Gaubovou a Annou Isabel Baslerovou na fotografii zprava: 

členka představenstva ŠKODA AUTO za oblast Lidé a 

kultura Maren Gräf, ředitelka fundraisingu a marketingu 

organizace Zdravotní klaun Alena Seoud a herec Josef 

Trojan, který akcí provázel. 

 

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, v Rusku, 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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