Program kulturních akcí a výstav ve ŠKODA Muzeu – duben 2016
15. 4. - MONKEY BUSINESS
I v roce 2016 se můžete těšit na naši nezdolně optimistickou, neodolatelně sympatickou a bezkonkurenčně roztomilou hudební
skupinku Monkey Business. Vyjedeme opět a jako vždy v plné zbroji. S vybělenými zuby a novými zlatými můstky,
nastřelenými vlasy a odsátým přebytečným tukem, titanovými hlasivkami z dovozu, dokonale procvičenými stupnicemi a
rytmy, a navíc posíleni o dvoje prostě perfektní Hammondovy varhany. Těšte se, nic se vám nestane!
Sál L&K Forum, pátek od 20 hod. Koncert ke stání. Vstupné v předprodeji 290,- Kč, na místě 320,- Kč. Předprodej na recepci
ŠKODA Muzea a v síti TicketPro.
18. 4. – DĚTSKÉ ODPOLEDNE AERODYNAMIKA
Dubnový program je inspirován aktuální výstavou ve ŠKODA Muzeu. Děti se zábavnou formou seznámí s pojmem
aerodynamika, dozví se, na čem závisí, jak se měří, zkouší a zkoušela. Co je to odpor vzduchu a proč je pro automobilový
design tak důležitý. Ukážeme si, jak fungují aerodynamické tunely. Seznámíme se s různými aerodynamickými vozy a
koncepty ve firmě ŠKODA AUTO. Vyzkoušíme si různé zajímavé aktivity a také si zahrajeme na designéry, tvořící vlastní
plastické mini-koncepty vozů! Vhodné pro děti od 5 let. Od 16 – 18.00 h. Vstupné 50,- Kč. Rezervace na tel. 326 8 32038.
26. 4. - KOMICI s.r.o. THE TOUR
V roce 2016 startuje největší Stand-up comedy Tour v historii ČR a jedna ze zastávek bude i v Mladé Boleslavi. Dne 26.dubna
vystoupí ve ŠKODA Muzeu přední čeští Stand-up komici v rámci KOMICI s.r.o. The Tour. Těšit se můžete na nezapomenutelnou
show v podání Rudy z Ostravy, Lukáše Pavláska, Tomáše Matonohy, Miloše Knora, Richarda Nedvěda a Ester Kočičkové.
Sál L&K Forum, úterý od 19 hod. Vstupné: 550,- Kč tribuna, 450,-Kč galerie. Předprodej vstupenek na portále Allinconcerts.cz
nebo recepci ŠKODA Muzea.
Přednáškový cyklus z historie automobilky „NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY“ – jaro 2016
13. 4. - 25 LET ÚSPĚŠNÉHO PARTNERSTVÍ ŠKODA – VOLKSWAGEN
Osudové spojení obou automobilek se zpečetilo 16. dubna 1991. Co mu předcházelo a co se za uplynulých pětadvacet let od
podepsání smlouvy událo? O výrobním programu, výstavbě a dalších tématech spojených s čtvrtstoletím partnerství bude
přednáška Lukáše Nachtmanna z archivu mladoboleslavské automobilky a novináře Zdeňka Vacka.
Sál Hieronimus II, středa od 17.30 hod. Vstupné zdarma.
19. 4. - AERODYNAMIKA A VOZY ŠKODA
Co nejsnazší proplutí vozu vzduchem, nízký odpor, aby byl provoz automobilu co nejhospodárnější. To přesně řeší
aerodynamika. Počátky jejího využití v automobilce ŠKODA sahají až do třicátých let dvacátého století k vozu ŠKODA 935.
Vynikající spojení aerodynamiky a designu se objevuje i v jedinečné designové studii ŠKODA VisionC z roku 2014. Využití
aerodynamiky v automobilce ŠKODA přiblíží Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny ŠKODA Muzea, Mirko Červený,
jenž dlouhá léta působil v technické vývoji mladoboleslavské automobilky v oblasti sportovních vozů, a Jan Jagrik, v současné
době koordinátor Externí aerodynamiky vozidla ve ŠKODA AUTO.

Sál L&K Forum, úterý od 17.30 hod. Vstupné zdarma.
27. 4. - PŘÍBĚHY AUTOMOBILŮ L&K ZA ČASŮ MOCNÁŘSTVÍ
Poutavé vyprávění ze „života“ Laurinek na kontinentech světa v podání Jana Tučka, oblíbeného autora článků a knih
věnovaných automobilům. Díky bohaté dobové dokumentaci dochované v mladoboleslavském továrním archivu i v dalších
fondech se podařilo zmapovat zajímavou historii některých vozů Laurin&Klement.
Sál L&K Forum, středa od 17.30 hod. Vstupné zdarma.
Připravujeme na květen:
4. 5. – Big band M. Wollmanna Kosmonosy
20. 5. – Muzejní noc
29. 5. – Dětský muzikál Na paloučku, u příležitosti Dne dětí
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/Restaurantu VÁCLAV.
Krátkodobé výstavy
25 LET ÚSPĚŠNÉHO PARTNERSTVÍ ŠKODA – VOLKSWAGEN
Jedna z nejúspěšnějších fúzí v automobilové historii slaví 25. narozeniny. V úterý 16. dubna 1991 byla zahájena spolupráce
„Automobilového koncernu Škoda a.s.“ se skupinou Volkswagen. Následoval razantní vzestup z pozice regionálního lídra
v dynamicky se rozvíjejícího globálního hráče. Nová výstava ve ŠKODA Muzeu provází vývojem uplynulého čtvrtstoletí. Zvláštní
pozornost je věnována dlouhodobým investicím do rozvoje lidských zdrojů, vlastní vývojové základny, výrobních kapacit
v České republice i zahraničí a péči o více než 120 let dlouhou tradici jedné z nejstarších automobilek světa.
Výstava potrvá od 13. dubna do 30. srpna 2016
AERODYNAMIKA
Výstava představuje jednu z důležitých částí vývoje nového vozu – aerodynamiku a její využití ve společnosti ŠKODA AUTO.
Aerodynamika má v automobilce ŠKODA velkou tradici – počátky jejího využití sahají až do třicátých let dvacátého století k
vozu ŠKODA 935. V rámci výstavy bude k vidění jedinečná designová studie ŠKODA VisionC jako perfektní spojení
aerodynamiky a designu. Výstavu doplní řada aerodynamických vozů ŠKODA v části stálé expozice Evoluce/autoregál. Výstava
je pro návštěvníky k vidění do 8. května 2016.
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 znám 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. Po

předchozí rezervaci na tel. 326 831 135 nabízíme komentované prohlídky pro školy a veřejnost. Výstava je k vidění v sále
Hieronimus III do konce roku 2016.
Stálá expozice
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy
hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost 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 aerodynamických vozů ŠKODA se nachází v části Evoluce/autoregál.
Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné v rámci běžného vstupného do muzea. Využijte možnosti zakoupit 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 a před každou akcí. Rezervace na tel. 326 831 243.
7. 4. – VEČER SE ZDRAVOU STRAVOU – RAW FOOD
Přijďte se přesvědčit o tom, že i zdravá strava může být pestrá a zajímavá. Připravili jsme si pro vás Raw food festival, při
kterém budou podávány speciálně připravené pokrmy, které neprocházejí varem. Veškerá jídla z raw kuchyně jsou
připravována pomocí mixování, klíčení či vysoušení, a přesto chutnají výborně. Zároveň jsou využity všechny vitamíny
obsažené v použitých potravinách. Začátek akce je naplánován na 18 hod.
21. 4. – VEČER S MOŘSKÝMI PLODY A OCHUTNÁVKOU VÍN
Gastronomické večery pokračují nabídkou mořských plodů a ochutnávkou kvalitních vín. Nechte se okouzlit vůní a chutí
přímořských měst a světových vinic a přijďte se přesvědčit, že dobré víno a mořské plody jsou vynikající kombinací. Večerní
menu se podává od 18 hod.
25. 4. – 29. 4. TÝDEN CHŘESTOVÝCH SPECIALIT
V posledním týdnu měsíce si budete moci pochutnat na speciálním menu, při kterém bude hrát hlavní roli samozvaný král
zeleniny – chřest.
NEDĚLNÍ POSEZENÍ S BRUNCHEM
Volné neděle jsou ideálním časem pro posezení s přáteli či rodinou nad dobrým jídlem. Právě proto pro vás budeme
v Café/Restaurantu VÁCLAV nově podávat víkendové brunche. Brunch je anglické označení pro jídlo na rozhraní mezi snídaní a
obědem. U nás bude brunch podáván formou degustačního menu včetně neomezené konzumace nápojů. Výborné jídlo je
zárukou příjemně stráveného víkendu. Každou neděli od 11.30 hod.

Připravujeme na květen:
12. 5. – Večer s indickou kuchyní
26. 5. – Burger Fest s míchanými nápoji
Týden s maďarskou kuchyní

Prohlídky expozice a výrobních provozů
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea a prohlídky výrobních provozů firmy ŠKODA AUTO s průvodcem.
Zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA Part Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního závodu ve Vrchlabí.
Speciální prohlídky pro školní skupiny, technicky zaměřené skupiny a nevidomé. Rezervace a další informace na tel. +420 326
8 31134, 31135, 31137, e-mail: muzeum@skoda-auto.cz.
ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: 420 326 832 038, E-mail: muzeum@skoda-auto.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.

