Program kulturních akcí a výstav ve ŠKODA Muzeu – květen 2016
4. 5. – VÝROČNÍ KONCERT BIG BANDU MICHAELA WOLLMANNA KOSMONOSY
Big Band byl založen na jaře 1996. Základem se stala Kapela strýce Michaela, která působila na poli populární hudby od roku
1975. BBMW se zabývá swingem a jazzem, ale nebrání se ani titulům z oblasti vážné hudby. Věnuje se koncertní činnosti a
zúčastňuje se festivalů i na mezinárodní úrovni. Big bandem prošla celá řada hudebníků a zpěváků. Na tomto výročním
koncertu vystoupí kromě stálých zpěváků Veroniky Doudové a Josefa Žaluda také bývalé zpěvačky big bandu Michaela Hálková
a Soňa Hammerová. Zvláštním hostem bude známá jazzová zpěvačka Eva Emingerová a možná vás čeká i nějaké překvapení…
Sál L&K Forum, stolkové uspořádání, středa od 19.30 hod. Vstupné 150,- Kč.
7. 5. – MONTE CARLO ROADSHOW
Přijďte odhalit kombinaci adrenalinu, stylu a zábavy v podání kompletní řady vozů ŠKODA v provedení Monte Carlo!
Užijete si testovací jízdy i bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Navíc si můžete prohlédnout historii značky
ŠKODA v expozici ŠKODA Muzea, kam bude po celý den vstup zdarma. Více na www.montecarloroadshow. Zákaznické centrum
a ŠKODA Muzeum, 9 – 16 hod.
14. 5. – 17. ROČNÍK SERIÁLU KOLO PRO ŽIVOT / Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO
V sobotu startuje tradičně od ŠKODA Muzea již 17. ročník seriálu Kolo pro život. Využijte šanci zúčastnit se cyklistického
závodu, jehož trasa vede po okolí Mladé Boleslavi. Více informací ohledně začátku závodu a startovného naleznete na
www.kolopro.cz.
16. 5. – PŘEDNÁŠKA PhDr. PEKAŘOVÉ
ŠKODA Muzeum, ve spolupráci s přední českou psycholožkou PhDr. Lidmilou Pekařovou, připravuje další přednášku pro rodiče,
i bezdětné páry o aktuálních problémech našich dětí. Vzhledem k tomu, že se osvědčil nový model hlasování o tématu, bylo
spuštěno hlasování přímo na webu www.kreatina.cz/anketa. Budete-li chtít téma této přednášky sami ovlivnit, hlasujte do 15.
4. 2016. 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.
17. 5. – ONE MAN SHOW TÁTA
Světově úspěšná one man show „TÁTA“ baví diváky ve více než dvaceti zemích světa. „TÁTA“ je šarmantní komedie o mužích a
ženách, ve které se každý najde.
20. 5. – MLADOBOLESLAVSKÁ MUZEJNÍ NOC
Program ve ŠKODA Muzeu nabídne kromě tradiční prohlídky stálé expozice, depozitáře prototypů a aktuálních výstav (mj.
výstavy připomínající 70. výročí vzniku modelu ŠKODA 1101 „Tudor“) také obohacení v podobě „oživlých obrazů“ vytvářených
členy Divadýlka na dlani. Od 19.30, 21.00 a 22.00 hodin zde zazní zde francouzské šansony v podání kapely Voilá!. Během

celého včera bude prezentována tradice motosportu značky ŠKODA, a to jak současným modelem ŠKODA Fabia R5, tak i
simulátorem výměny kol, soutěží o nejrychlejšího mechanika a dalšími atrakcemi. V závodním duchu a tempu se ponese i dílna
pro děti. Omezený počet zájemců se zúčastní nočních prohlídek vybraných provozů automobilky, registrace účastníků bude
možná ve vestibulu muzea od 18 hodin. Občerstvení bude k dispozici v Café/Restaurantu Václav, kde nebude chybět ani
speciální kulinářská nabídka. Návštěvníci se rovněž budou moci zapojit do soutěže o nejlepší fotografii z Muzejní noci.
Návštěvníci mladoboleslavské muzejní noci se mohou po městě svézt historickým autobusem ŠKODA 706 RTO po trase ŠKODA
Muzeum – Staroměstské náměstí – Letecké muzeum a zpět, vždy v půlhodinových intervalech, s jízdným ve výši 20 Kč.
29. 5. – DĚTSKÝ MUZIKÁL Z PALOUKU
U příležitosti Dne dětí vás zveme na představení Muzikál z palouku, které uvede na scénu Docela velké divadlo z Litvínova.
Muzikál je určen pro malé i velké diváky. Čeká vás pohádka Jany Galinové a Jana Turka inspirovaná slavnými hrdiny –
šikovným Ferdou a nešikovným Pytlíkem z knížek Ondřeje Sekory, tentokrát v muzikálovém provedení. Sál L&K Forum, neděle
od 16 hod. Vstupné 90,- Kč.
29. 5. – DĚTSKÝ DEN V MUZEU
Pro děti bude tento den ve ŠKODA Muzeu připraveno zábavné odpoledne: soutěže, kvízy, výtvarné stoly atd. Přijďte si hrát,
vyrábět, malovat… Těšíme se na vás! ŠKODA Muzeum od 13 až 16 hod. Vstup zdarma.
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/Restaurantu VÁCLAV.
Připravujeme na červen:
11. 6. – Prodloužená otvírací doba muzea
V sobotu bude ŠKODA Muzeum otevřeno mimořádně do 21 hod. Pro zájemce jsou připraveny komentované prohlídky expozice
(rezervace předem není nutná). Vstup zdarma pro návštěvníky, kteří se prokáží vstupenkou z Dobového leteckého dne.
Návštěvníci se mohou svézt historickým autobusem, který bude jezdit od 15 do 17 hod. v 15minutových intervalech po trase
Letecké muzeum – ŠKODA Muzeum.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
PRŮKOPNÍK NOVÉ ÉRY: 70 LET LEGENDÁRNÍHO VOZU ŠKODA „TUDOR“
V květnu roku 1946 začaly z výrobní linky mladoboleslavské automobilky sjíždět první sériové vozy nové modelové řady
ŠKODA 1101. Znárodněná společnost tehdy po 41 letech úspěšného rozvoje vstoupila do nové etapy, zahrnující rozšíření
produkční základny o závody ve Vrchlabí a Kvasinách. Moderní ŠKODA 1101, pro svoji nejrozšířenější dvoudveřovou (twodoor) karoserii dodnes lidově přezdívaná „Tudor“, navázala na bohaté tradice starších vývojových řad ŠKODA Popular a Rapid.
Výstava, připomínající 70. výročí zahájení výroby této řady, je veřejnosti přístupná od 19. května do 4. září 2016.

25 LET SPOLEČNĚ: ŠKODA – VOLKSWAGEN GROUP
Jedna z nejúspěšnějších fúzí v automobilové historii slaví 25. výročí. V úterý 16. dubna 1991 byla zahájena spolupráce
„Automobilového koncernu Škoda a.s.“ s koncernem 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. 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
prodloužena do 16. 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. Tematickou řadu aerodynamických vozů ŠKODA v části Evoluce/autoregál vystřídá po skončení
výstavy Aerodynamika řada vozů z doby Laurina a Klementa.
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.

2. – 6. 5. – TÝDEN S MAĎARSKÝMI SPECIALITAMI
Maďarské kuchařské umění má svůj specifický ráz, ve kterém nesmí chybět červená paprika, cibule a rajčata. V naší nabídce se
můžete těšit například na tradiční gulyás, pörkölt nebo lángos. Speciální menu bude v nabídce po celý týden.
12. 5. – VEČER INDICKÉ KUCHYNĚ
Nechte se přenést do vzdálené Indie a vychutnejte si večer plný unikátních multikulturních zážitků. Těšit se můžete na exotické
pokrmy připravené specialistou na indickou kuchyni. Začátek v 18:00 hod.
26. 5. – BURGERFEST + MÍCHANÉ NÁPOJE
K českému létu neodmyslitelně patří grilování. Chcete-li vědět, jak by mělo správně vypadat, přijďte se inspirovat do
Café/Restaurantu Václav, kde pro vás profesionálové připraví šťavnaté hamburgery a další speciality připravené na grilu. A
nebudou chybět ani osvěžující míchané nápoje. Začátek v 18:00 hod.
NEDĚLNÍ POSEZENÍ S BRUNCHEM
Volné neděle jsou ideálním časem pro posezení s přáteli či rodinou nad dobrým jídlem. Právě proto v Café/Restaurantu VÁCLAV
nově nabízíme víkendové brunche. Brunch je anglické označení pro jídlo na rozhraní mezi snídaní a obědem. U nás je brunch
podáván formou degustačního menu včetně neomezené konzumace nápojů. Výborné jídlo je zárukou příjemně stráveného
víkendu. Každou neděli od 11.30 hod.
Prohlídky expozice a výrobních provozů
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO
s průvodcem. Zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA Parts 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.

