
                  

Vážené a milé vedení společnosti Hyundai, pane Vošický,  

píši Vám jménem svým, ale především všech 868 dětí ze 71 dětských domovů, které jsem za 

3 roky navštívila. Děti zmiňuji záměrně, protože díky Vašim bezpečným vozům jsme 

k dnešnímu dni do dětských domovů najeli již 198 976 km.  

Tímto dopisem bych se ráda vrátila na začátek. Ke vzpomínce na rozhovor před 3 lety s 
majitelem autosalonu v Mostě – panem Josefem Solnařem, který, když jsem mu vyprávěla o 
svém snu navštívit všechny dětské domovy v ČR, řekl, že mi věří a že mi jedno malé autíčko 
zapůjčí. Byla jsem tenkrát dost zlomená a bylo to přesně 5 let od toho, kdy jsem po 16 letech 
opustila brány dětského domova ve Vysoké Peci.  
Byla jsem celkem nešťastná, měla jsem dluhy, kam jsem dohlédla a živila se jako uklízečka. 
Pan Solnař mi půjčil model Hyundai i30 a na cestu mi řekl: „Jeď, Veroniko, všem těm dětem 
říct, že sny se plní, když tomu půjdou naproti!” A já stále jezdím, dnes už v luxusním voze 
Hyundai Santa Fe, a před námi je celá Morava – 72 dětských domovů a v nich spousta 
báječných dětí! 
 
Takhle to tenkrát začalo a nekončí to, naopak to stále narůstá. Autosalon Hyundai zde 
v Mostě pro naše děti z DD i pro veřejnost připravil báječný dětský den, kam dorazilo až 
4 000 lidí. Tetelím se radostí a je mou milou povinností Vám sdělit, jak báječní lidé pod 
značkou Hyundai zde vystupují. Jsem vděčná a do konce života zavázaná.  
Přijměte, prosím, ode mě slova poděkování, chvály a lásky k těmto lidem, kteří neprodávají 
jen auta, ale především zde tvoří ty nejlaskavější lidské hodnoty, které jsou pro naše 
generace těmi nejdůležitějšími!  
 
A přestože nám volají a nabízejí auta značek BMW, Audi, Mercedes či Volvo, pokaždé si 
vzpomenu na zmiňovaný rozhovor s panem Solnařem a na jednu uklízečku, která měla velké 
sny a hned vím, že ten okamžik pro mě bude mít do smrti NEVYČÍSLITELNOU HODNOTU! 
 
Děkuji Vám za podporu i za luxusní auto, bezpečnou značku, ale hlavně za lidi, kteří značku 

Hyundai tady u nás tvoří! 

❤️🙏 

                                                                                                          S pozdravem Veronika Kašáková 

                                                                                                                              

 

                                                         


