
MORELO podporuje Nadaci Jakuba Voráčka
MORELO supports Jakub Voráček Foudation

Luxusní obytné vozy MORELO nabízí svobodu a komfort na vašich cestách, více na 
www.morelo.cz , a jelikož každý nemá to štěstí být zdravý, rozhodli jsme se začít 
spolupracovat ve spolupráci s Oberbank AG filiálkou Kladno s Nadací Jakuba Voráčka, 
která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou, pomáhají jim žít lepší život, více 
informací najdete zde:  www.nadacejakubavoracka.cz

Luxury motorhomes brand MORELO offer freedom and comfort on your travels, more at 
our website: www.morelo.cz  and since everyone is not lucky to be healthy, we decided to 
start working in cooperation with Oberbank AG, Kladno branch with the Jakub Voráček 
Foundation, which helps patients with multiple sclerosis, help them live a better life , more 
information can be found here: www.nadacejakubavoracka.cz/en/

Vzhledem k tomu, že neléčené onemocnění může způsobit u pacientů s roztroušenou 
sklerózou v průběhu 10-20 let závažnou invaliditu, potřebují tito pacienti mimo jiné i  
invalidní vozíky, na které jim Nadace Jakuba Voráčka přispívá. Rozhodli jsme se přispívat 
také a podpořit nákupy elektrických skútrů pro pacienty s roztroušenou sklerózou, jelikož 
tím jim umožníme větší svobodu a komfort na jejich cestách.

Given that untreated illness causes severe disability in most patients with multiple 
sclerosis over 10-20 years, these patients need wheelchairs that the Jakub Voráček 
Foundation contributes to them. We have also decided to contribute and support the 
purchase of electric scooters for patients with multiple sclerosis, as we will allow them 
more freedom and comfort on their journeys.

Cílem každého cestování je poznávat a trávit chvíle s rodinou. Čím více elektro skútrů se 
nám podaří nakoupit, tím více rodin uděláme šťastných. Můžete se zapojit také vy. Sbírka 
oficiálně odstartuje 16. 6. 2018 na našich Slavnostech značky Morelo v Praze a 
zapečetěná kasička bude v průběhu celého roku v našem showroomu MORELO. 

The goal of each trip is to get to know and spend time with the family. The more electrical 
scooters we can buy, the more families we wil make happy. You can also get involved. 
The collection will officially start on 16. 6. 2018 at our Morelo Celebrations in Prague and 
the sealed box will be held throughout our year in our showroom MORELO.
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Ze získaných finančních prostředků zakoupíme elektrický invalidní skútr, odpovídající 
potřebám konkrétních pacientů. Může se jednat i o tento konkrétní model elektro skútru: 
Elektrický invalidní skútr Shoprider Country, který je stabilní, extra rychlá trojkolka s 
neuvěřitelným dojezdem až 62 km. Shoprider Country je jedna z nejrychlejších trojkolek. 
Country jede maximální rychlostí až 15 km/hod při maximálním dojezdu 62 kilometrů. 
Všechny tři kola má odpružené, což vám zajistí pohodlí při jízdě i v nerovném terénu. 
Cena je 69 800,-Kč. 

We will purchase an electric scooter according to the needs of specific patients. It can also
be about this particular model of an electric scooter: The Electric Shooter Shoprider 
Country, a stable, extra-fast tricycle with an incredible range of up to 62 km. Shoprider 
Country is one of the fastest trikes. The country runs at a maximum speed of 15 km / h 
with a maximum mileage of 62 kilometers. All three wheels are spring-loaded, giving you 
comfort while driving on uneven terrain. The price is 2 737.- Euro.

„Pomáhejte nám pomáhat.“

„Help us help.“

                                                                                 Váš tým MORELO.CZ
                                                                                 Your team MORELO.CZ


