Program kulturních akcí a výstav ve ŠKODA Muzeu – červen 2015
7. 6. – Kašpárek v rohlíku
Kašpárek v rohlíku, jako zástupce hnutí BEJBYPANK, které spojuje ve své tvorbě kvalitní zábavu dětí a rodičů, vyráží
na koncertní tour po České republice a zamíří i do ŠKODA Muzea. Ke shlédnout bude nový hudební program pro rok
2015, který vychází z čerstvé desky NEPOSLOUCHEJTO! a doplní ho repertoár hitů z předchozí tvorby.
Můžete se těšit na partičku v nových dresech a komixových kostýmech s typickými číry. Chybět nebudou ani nové
výtvarné prvky, protože nový program je opět koncipován jako hudební a vizuální šou!
Sál L&K Forum ve ŠKODA Muzeu v sobotu 7. června 2015 od 17 hodin. Vstupné: děti do 18 let 200 Kč / dospělí 250
Kč.

Krátkodobé výstavy
ZROZENÍ AUTOMOBILKY
Před 120 lety se z Mladé Boleslavi vydala do světa jízdní kola, následovaná motocykly a automobily. Počáteční
krůčky nebo spíše mílové kroky k úspěchu značky Laurin & Klement (později ŠKODA) přibližuje výstava o prvních
třech desetiletích automobilky. Ve ŠKODA Muzeu do konce roku 2015.
120 LET ÚSPĚCHŮ ZNAČKY LAURIN & KLEMENT / ŠKODA - MINIVÝSTAVA
Již v roce 1895 byla v Mladé Boleslavi na území dnešní České republiky založena továrna Laurin & Klement na jízdní
kola. Na sklonku 19. století nabídku obohatily pokrokové motocykly vlastní konstrukce a v roce 1905 debutoval
první sériový automobil. Obchodní i sportovní úspěchy dynamické značky se přitom zdaleka neomezovaly pouze na
„srdce Evropy“. Produkce jedné z absolutně nejstarších automobilek světa, od roku 1925 pod značkou ŠKODA, se
dokázala v silné konkurenci prosadit na všech obydlených kontinentech. Minivýstava se ohlédne za důležitými
momenty v historii firmy nejen v oblasti produkční, ale představí i motorsport, technický vývoj a design. Výstava je
přístupná po celý rok.
DAVID ČERNÝ: ČESKÝ BETLÉM Ojedinělá výstava bronzových plastik výtvarníka Davida Černého představuje
scénické obrazy českých dějin a kultury. Svou formou detailního zpracování jednotlivých postav plastiky připomínají
tradiční betlém. Soubor byl vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg, Německo) při příležitosti výstavy EXP0 2000. Český
umělec David Černý je známý především jako tvůrce figurativních soch pro veřejný prostor. Vystudoval design a
sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Mezi jeho díla

patří Růžový tank, Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod. Výstava je k vidění v sále Hieronimus III do konce
roku 2015. Po předchozí rezervaci na tel. 326 831 135 nabízíme komentované prohlídky pro školy a veřejnost.
ŠKODA 130 RS: LEGENDA MOTORSPORTU
Výstava přibližující zrod, vývoj a sportovní úspěchy legendárního soutěžního a závodního vozu ŠKODA 130 RS, který
byl poprvé nasazen do závodů před 40 lety, bude ve foyeru ŠKODA Muzea k vidění od 4. 6. do 30. 9. 2015. Vůz byl
pravidelným vítězem závodů ve své objemové třídě, získal několik absolutních vítězství v soutěžích seriálu
mistrovství Evropy, mnoho kvalitních umístění i v absolutním hodnocení v soutěžích mistrovství světa. V roce 1981
se s vozem 130 RS značka ŠKODA stala vítězem Mistrovství Evropy

Stálá expozice
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou
přiblíženy hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodennost a Výzvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou
zakladatelů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích milníků automobilového vývoje.
Okruh Preciznost představuje vozy v různých stádiích renovace – od nálezového stavu až po „klenot“. Proces
výroby současných vozů lze vidět v panoramatickém kině.
Tematická řada sportovních vozů ŠKODA nachází v části Evoluce/autoregál.
Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné v rámci běžného vstupného do muzea. Využijte možnosti zakoupení
celoroční vstupenky do expozic ŠKODA Muzea za zvýhodněnou cenu 280,- Kč.

Café/Restaurant VÁCLAV
Navštivte Café/Restaurant VÁCLAV v budově ŠKODA Muzea provozované cateringovou společností Zátiší group.
VÁCLAV hostům nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru a moderní prostředí, obklopené historickým
okolím. Otevřeno denně od 9 do 17 hod, tel. 326 8 31243.
ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: 420 326 8 32038, E-mail: muzeum@skodaauto.cz, muzeum.skoda-auto.cz. Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 9 do 17 hod.
TÝDEN ITALSKÉ KUCHYNĚ
Italská kuchyně patří mezi světové kulinářské klenoty. Zveme na týden specialit podle italského šéfkuchaře, který se
uskuteční ve dnech 8. - 14. 6. v CAFÉ/Restaurantu Václav. Vyvrcholení týdne nastane 11. 6. od 18:00, kdy

bude přítomen someliér, jenž vám pomůže vybrat tu správnou kombinaci vína a vašeho pokrmu. Těšíme se na vaši
návštěvu a věříme, že si u nás pochutnáte.
RYBÁŘSKÁ BAŠTA
Pakliže máte rádi české ryby a točené pivo, rozhodně si přijdete na své dne 25. 6. od 18:00 v CAFÉ/Restaurantu
Václav. Přijďte si k nám pochutnat na typicky českých receptech i specialitách z ryb vylovených v českých rybnících
a řekách. Rezervace na telefonu 326 831 243.
Změna programu vyhrazena!
Máte-li zájem dostávat pozvánky na akce ŠKODA Muzea formou e-mailu, pošlete e-mail se slovy „POZVÁNKY“ na
muzeum@skoda-auto.cz.

