FRČÍME DO NEMOCNIC EKOLOGICKY A SAMOZŘEJMĚ SMÍCHUPLNĚ!
PRAHA 29. 9. – Zdravotní klaun dostal od největší české automobilky ŠKODA AUTO dva
supernové elektrické vozy ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. Nejsou to škodovky ledajaké. Nejen, že
snižují uhlíkovou stopu Zdravotního klauna, naprosto jedinečné je i jejich barevné provedení.
Vzešly totiž z výtvarné soutěže dětí Auto pro Zdravotního klauna. A to není všechno.
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci, která trvá už víc než 20 let, přidala ŠKODA ještě rovný
milion korun navrch.
„Za dary od společnosti ŠKODA AUTO jsme nesmírně vděční. V Mladé Boleslavi nás znají už dlouho, a proto
vědí, že všechno využijeme k rozdávání radosti a úsměvů tam, kde jsou potřeba nejvíce. Vozy budou určitě
díky nápaditým potiskům dětí vyvolávat dobrou náladu všude, kudy pojedou,“ říká Kateřina Slámová
Kubešová, ředitelka organizace Zdravotní klaun
Automobilka slavnostně předávala Zdravotnímu klaunovi vozy v Praze během odpolední akce určené
zejména rodinám s dětmi. Stalo se tak 27. září. Doprovodnému programu byli přítomni například herci
Josef Trojan a Barbora Jánová či moderátor Tomáš Zástěra.
„Víc než 20 let trvající spolupráce mezi ŠKODA AUTO a organizací Zdravotní klaun se pro nás už stala
srdeční záležitostí. Zároveň je nedílnou součástí společenské odpovědnosti automobilky v České republice.
Velmi mě těší, že tato vozidla navrhly samy děti, jejichž výtvory na mě zapůsobily svou kreativitou a
rozmanitostí,“ říká Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura
Podoba obou automobilů vzešla ze soutěže, kterou během léta uspořádala automobilka ŠKODA AUTO.
Obrázky vytvářely děti ve věku do 15 let. Do kreslení se mohly pustit i děti v nemocnicích, kde byly k
dispozici předtištěné omalovánky.
Celkem děti odeslaly bezmála dvě stovky návrhů. Odborná porota vybrala 20 finálních designů, o
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.

ZDRAVOTNÍ KLAUN je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským, ale
i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním Zdravotního klauna je
přinášet radost, dobrou náladu, a především naději na místa, kde se jich příliš nedostává. Jedná
se zejména o dětské nemocniční pokoje, specializované ambulance, domácnosti pečující o těžce
nemocné děti a další zdravotnická zařízení pro děti. V České republice působí 93 profesionálních
Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic.
Kromě programů zaměřených na děti a seniory Zdravotní klaun také pravidelně školí personál a
studenty lékařských fakult.
www.zdravotniklaun.cz
www.facebook.com/zdravotniklaun/
www.instagram.com/zdravotniklaun/
www.youtube.com/user/Zdravotniklaunvideo

