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ŠKODA AUTO se představí na Dobovém leteckém dni
› ŠKODA AUTO podporuje oblíbený Dobový letecký den
› Na letišti v Mladé Boleslavi se 11. června 2016 vedle letadel představí i
historické vozy L&K a ŠKODA
› ŠKODA Muzeum pro návštěvníky leteckého dne otevřeno zdarma
Mladá Boleslav, 9. června 2016 – ŠKODA AUTO je opět jedním z hlavních
partnerů divácky velmi oblíbeného Dobového leteckého dne, který proběhne
11. června 2016 v Mladé Boleslavi. Akce nabídne velmi pestrý program, v němž
nebudou chybět ani vozy Laurin & Klement a ŠKODA.
Dobový letecký den se uskuteční již tuto sobotu 11. června 2016 na letišti v Mladé
Boleslavi. ŠKODA AUTO je oficiálním partnerem této akce, která mezi fanoušky létání a
techniky patří mezi nejoblíbenější svého druhu v České republice. „Automobilka měla
k létání vždy velmi blízký vztah, již na počátku 20. století prováděl v Mladé Boleslavi
první cvičné lety Otto Hieronimus, tehdejší šéfkonstruktér firmy Laurin & Klement, od
roku 1924 vyráběla firma L&K i licenční letecké motory,“ říká Andrea Frydlová, vedoucí
ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi.
Vedle plejády letadel (JAS 39 Gripen, B-25J Mitchell, Lockheed L10-A Electra, P-51
Mustang, MIG 15…), replik nejstarších letounů z období počátků letectví a vystoupení
špičkových akrobatů v čele s Martinem Šonkou budou letos návštěvníci leteckého dne
v Mladé Boleslavi obdivovat i automobily ŠKODA. Kromě aktuální produkce zastoupené
modely Fabia, Rapid, Octavia a Superb půjde o historické vozy ze sbírek ŠKODA
Muzea, které se předvedou i v jízdních ukázkách. Nejstarším je typ Laurin & Klement
110 z roku 1926, představitelem automobilového luxusu třicátých let je pak model
ŠKODA 645 z roku 1932, ale zejména ŠKODA Superb OHV z roku 1939 se silným
šestiválcovým motorem. Poválečnou produkci zastoupí oblíbená otevřená ŠKODA Felicia
(1961) a raritní dvoudveřová ŠKODA 1100 MBX De Luxe z roku 1969.
Areál letiště je dobře přístupný z dálnice D10, program začíná ve 12:30 ukázkami
historických automobilů a techniky, hlavní letové ukázky jsou plánovány mezi 13:00 a
16:30. Vstupenky na Dobový letecký den přitom v sobotu 11. června umožní i bezplatnou
návštěvu ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi, které je otevřeno až do 21:00 a kde je mimo
jiné k vidění i unikátní letecký motor L&K Lorraine-Diétrich 450 s uspořádáním W12,
vyrobený mladoboleslavskou automobilkou v roce 1926.
Pro další informace, prosím kontaktujte:
Vítězslav Kodym,
Komunikace Sponsoring & Classic
P +420 326 8 11784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
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Fotografie k tématu:
ŠKODA AUTO se představí na Dobovém
leteckém dni
Během Dobového leteckého dne se na letišti v Mladé
Boleslavi předvedou i historické vozy ŠKODA a Laurin
& Klement. Poválečnou produkci zastoupí mj.
oblíbená otevřená ŠKODA Felicia (1961).
Download
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ŠKODA AUTO se představí na Dobovém
leteckém dni
Vstupenky na letecký den umožní v sobotu
11. června 2016 zdarma i návštěvu ŠKODA Muzea.
Zde je k vidění i unikátní letecký motor L&KLorraine-Diétrich 450 z roku 1926.
Download
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků
automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
YETI a SUPERB,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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