Program kulturních akcí a výstav ve ŠKODA Muzeu – duben 2015
15. 4. – ANTARKTIDA … K BRANÁM RÁJE
Představte si činné sopky vyčnívající z ledových vod poblíž Antarktidy. Skály, dým, led, miliony tučňáků, nekonečný
oceán a naprosto nepředvídatelné počasí. Není tu žádné letiště, žádný přístav, nežijí zde téměř žádní lidé… Dostat se
sem znamená mnohadenní plavbu na malé jachtě a vylodit se tu dá jen občas za pomoci nafukovacího člunu.
Fotograf a cestovatel Václav Šilha tuto cestu podstoupil. Dobrovolně a několikrát. Snad proto, aby zdokumentoval a
zažil na vlastní kůži panenskou krásu přírody jednoho z posledních nedotčených koutů naší planety – Antarktidy,
Jižní Georgie a Sandwichových ostrovů. Na jachtě Golden Fleece spolu s kapitánem Jeromem Poncetem strávil 6
měsíců. Nyní chce tento jedinečný a neopakovatelný zážitek zprostředkovat i vám. Nečekejte nudnou přednášku
jednoho z mnoha. Těšte se na nezapomenutelnou audiovizuální show plnou nádherných fotek, úchvatných videí,
reálných příběhů a rokenrolu.
Sál LK Forum, od 19 hod. Vstupné 100,- Kč.
16. 4. – PŘEDNÁŠKA PHDR. PEKAŘOVÉ
První ze série přednášek přední české psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové se věnuje tématu „Komunikace s dětmi
aneb proč to neumíme“. Přednáška je určena především pro rodiče malých dětí, ale i pro všechny, kteří přijdou do
kontaktu s dětmi. Celá přednáška, ač na vážné téma, je pojata velmi poutavě a zábavně.
Sál L&K Forum, od 16.30 hod. Vstupné 200,- Kč pro jednotlivce, nebo 300,- Kč pro pár. Rezervace a podrobnosti na
www.kreatina.cz, nebo na tel. 777 237 048.
18. 4. – JAK ZNĚJÍ A DUNÍ KONTINENTY - „ZPÁTKY DOMŮ“
Ještě než se vrátíme do Čech, rozhoupeme zvony na katedrále Notre Dame ve Francii, ve Španělsku se setkáme
s toreadory a společně s Carmen si zahrajeme v symfonickém orchestru. V Itálii ochutnáme vynikající pizzu. Tancem
se přeneseme až do horké Sardinie a za doprovodu tamburín zatančíme divokou tarantelu. V Anglii uvítáme
královnu a zahrajeme si hru, při které si vyzkoušíme postřeh. A pak už rychle domů. Tam totiž objevíme krásu
beskydských kopečků a pasoucí se stáda ovcí.
Závěrečná hudebně-pohybová dílna z jarního cyklu. Dílnu vede lektorka Lenka Pospíšilová. Vhodné pro děti od 5 do
12 let, délka 90 min. Začátky ve 14 hod. (pro mladší děti do cca. 7 let) a v 16 hod. (pro starší děti od cca. 7 let).
Vstupné 100 Kč. Rezervace na tel. 326 8 32038. Více na www.hudebnidilny-mb.cz.

23.4. - ZROZENÍ AUTOMOBILKY
Tematická přednáška Zdeňka Vacka, automobilového nadšence a autora knih o historii motorismu u příležitosti
zahájení stejnojmenné výstavy. Sál Hieronimus III od 18 hod.
28. 4. – DĚTSKÉ ODPOLEDNE – ŠKODA SUPERB
Přijměte pozvání na dubnové odpoledne pro děti, které vás zábavnou formou seznámí s novým vozem ŠKODA
Superb, ale i se „starým“ Superbem z 30. let. Vhodné pro děti od cca 5 let. Od 16 do 17.30 hod. Vstupné 50,- Kč,
nutná rezervace na tel. 326 8 32038.
28. 4. – BEAT KAESTLI QUARTET (USA/CZ)
Jazzový koncert mezinárodního uskupení v čele s Beatem Kaestlim z New Yorku. Beat Kaestli je celosvětově
uznávaný zpěvák, skladatel, a producent. V rámci svého turné po Čechách navštíví i Mladou Boleslav. Doprovodí ho
Walter Phishbacher na piano, Petr Dvorský na kontrabas, Andy Winter a Jiří Stivín Jr. na bicí. Více na
www.beatkaestli.com.
Sál Hieronimus II od 19 hod. Vstupné 160 Kč.
29. 4. – SUPERB - CHLOUBA ZNAČKY ŠKODA
První přednáška z cyklu „Neobyčejné příběhy aneb rok plný jubileí“, který volně navazuje na předcházející ročníky
oblíbeného přednáškového cyklu z historie automobilky. Přednáší Jan Tuček, motoristický novinář a autor mnoha
knih z historie automobilismu.
Sál LK Forum, od 17.30 hod. Vstupné zdarma.

Připravujeme
6. 5. – 27. 5. – přednáškový cyklus „Neobyčejné příběhy aneb rok plný jubileí“, vždy ve středu
22. 5. – festival Muzejní noc 2015
7. 6. – koncert Kašpárek v rohlíku

Krátkodobé výstavy
18. MINISALON - FILMOVÉ KLAPKY, ZLÍN 2015
Výstava představí soubor filmových klapek výtvarně ztvárněných českými a zahraničními osobnostmi. Projekt
„Minisalon“ vznikl v roce 1998-1999 jako součást Doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Cílem bylo nejen

výjimečným způsobem propagovat vlastní festival, ale především každoročně prostřednictvím aukce exponátů
zabezpečit finanční prostředky pro podporu nejtalentovanějších studentů Filmové školy ve Zlíně. Za 17 let trvání
projektu bylo vydraženo 1927 filmových kapek a podporu doposud obdrželo 212 audiovizuálních projektů.
V mnoha případech vznik podpořených absolventských filmů odstartoval filmovou kariéru začínajících tvůrců.
Vernisáž výstavy za účasti výjimečných hostů české umělecké a filmové scény se koná 17. 3. v 18 hod. Výstava je
k vidění v novém výstavním sále Hieronimus III a potrvá do 12.4.
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 od 24. dubna do konce roku 2015. Zahájení výstavy proběhne
23. 4. v 18 hod. tematickou přednáškou Zdeňka Vacka.
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
bude přístupná po celý rok.
DAVID ČERNÝ: ČESKÝ BETLÉM II
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 čítající
12 objektů byl vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg, Německo) při příležitosti výstavy EXP0 2000. Ve ŠKODA Muzeu je
po úspěšném představení první části ke zhlédnutí druhá část souboru.
Návštěvníci výstavy se nyní mohou přenést do období moderních československých dějin od druhé světové války do
roku 1990. Výstava znázorňuje uvedení dětské hry Brundibár v židovském ghettu Terezín, stavbu pomníku
sovětského diktátora J. V. Stalina na jaře 1953 v Praze, sportovní úspěchy Emila Zátopka, dobrodružství Jiřího
Hanzelky a Miroslava Zikmunda, události Pražského jara 1968, počátky pádu komunistického režimu v září 1989 v
Praze a setkání Václava Havla s Rolling Stones roku 1990.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 do 17. května 2015. Po předchozí rezervaci na tel. 326 831 135 nabízíme
komentované prohlídky pro školy a veřejnost.
ZÁVOD MLADÁ BOLESLAV V PROMĚNÁCH ČASU
Na velkoformátových panoramatických fotografiích Ing. Branislava Doubka seniora a juniora dokumentuje výstava
rozvoj závodu Mladá Boleslav od 70. let do současnosti. Výstavu naleznete v Galerii nad schody. Prodlouženo do 19.
dubna 2015.

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 vozů ŠKODA Felicia připomínající 20. jubileum vozu se 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.
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.

