
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 4. července 2011 

Projekt Vlak št ěstí a nad ěje přinesl d ětským 
domov ům už p řes jeden milión korun 

Celkem 88.455 K č přinesla dražba za 217 obrázk ů dětí z Dětských domov ů 
v rámci 7. ro čníku Vlaku št ěstí a nad ěje. Je to úsp ěšný charitativní projekt, 
na kterém spolupracují České dráhy a spole čnost Siemens již od roku 
2005. Cílem projektu je získání finan čních prost ředků prost řednictvím 
internetové dražby obrázk ů dětí z dětských domov ů na www.vlakstesti.cz .  

Do projektu se letos zapojilo 72 d ětských domov ů, které do dražby p řipravily celkem 521 obrázk ů. 

Díky dražitel ům se v letošním roce poda řilo do 31. kv ětna 2011 vydražit 204 obrázk ů za celkovou 

částku 84.555 K č. Dalších 20 obrázk ů za 6.000 Kč odkoupili zájemci b ěhem období jednoho 

měsíce po ukon čení dražby, kdy byly nevydražené obrázky k dostání za vyvolávací cenu 300 K č. 

 

Před šesti lety vyrazil Vlak štěstí a naděje poprvé do dětských domovů a od té doby se pravidelně k 

dětem každý rok vrací. Spolu s finančními prostředky získanými v předchozích šesti ročnících dražby (v 

letech 2005-2010) se tak podařilo pro dětské domovy díky projektu Vlak štěstí a naděje získat k 30. 

červnu částku celkem  1.012.125 Kč. 

Získané finanční prostředky z obrázkové aukce putují na bankovní účet dětského domova, odkud pochází 

malíř vydraženého díla a jsou použity na jeho osobní potřeby jako odměna za vlastní práci. Projekt 

přináší malířům nejenom finanční prostředky, ale také příležitost tvořit a soutěžit. 

„Charitativní činnost je sou částí konceptu spole čenské odpov ědnosti firmy Siemens. Jsme rádi, 

že jsme i letos podpo řili projekt Vlak št ěstí a nad ěje a těší nás, že se op ět zapojilo více než 

sedmdesát d ětských domov ů,“  říká Jan Maj, ředitel divize Mobility společnosti Siemens, s.r.o. 

„Ceníme si toho, že se každý rok opakovan ě vracejí v ěrní dražitelé a že se k projektu p řidávají 

další organizace i jednotlivci, kte ří cht ějí svým finan čním p říspěvkem pomáhat d ětem z d ětských 

domov ů. Je to to nejmenší, co pro n ě můžeme ud ělat,“  dodává Jiří Ješeta, výkonný ředitel Úseku 

náměstka pro obchod a marketing ČD.  

Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách, včetně 

kontaktů na dětské domovy.  

Petra Svatošová Radka Pistoriusová 
Communication manager Siemens tisková mluvčí ČD, a.s. 

T: 233 031 744, M: 731 124 197 T: 972 522 004, M: 725 032 134 



e-mail: petra.svatosova@siemens.com e-mail: press@cd.cz 

 

 

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 163 

milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 

investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 

nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 

zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 

vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 

eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, 

EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

Informace o spole čnosti Siemens 

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 120 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou 

moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své 

technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové 

a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 

2009/2010 obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 17 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší 

exportéry. Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let 

synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Siemens AG je největším 

poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které dosahují 28 miliard EUR – tedy více než třetinu jeho celkového 

obratu. Ve finančním roce 2009/2010 dosáhl Siemens obratu 76 miliard EUR a zaměstnával zhruba 405 tisíc zaměstnanců po 

celém světě. Více informací naleznete na www.siemens.cz a www.siemens.com. 

 


