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Nové výstavy ve ŠKODA Muzeu:
ŠKODA filmovou hvězdou a 20 let řady OCTAVIA
› Multivizuální výstava „ŠKODA: Hvězda stříbrného plátna“ připomíná
účinkování vozů ŠKODA v řadě populárních českých a československých filmů
› Četné filmové úryvky a pohledy do zákulisí umožňují nahlédnout do tvorby
filmových projektů, v nichž vozy ŠKODA patřily k hlavním představitelům
› Další výstava „Cesta k úspěchu: ŠKODA OCTAVIA slaví 20 let“ je věnována
úspěšné kariéře nejprodávanějšího modelu české automobilky
› Modelová řada OCTAVIA zásadně přispěla k dynamickému rozvoji značky
ŠKODA
Mladá Boleslav, 12. září 2016 – Prostřednictvím dvou nových výstav objasňuje
ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi ve stručnosti dva aspekty historie tradiční
české automobilky. 16. září 2016 začne výstava „ŠKODA: Hvězda stříbrného
plátna“, která ukáže různé vozy značek Laurin & Klement a ŠKODA ve
filmových rolích v československých a českých celovečerních filmech. Jen o
několik dní později, na konci září, začne výstava „Cesta k úspěchu: ŠKODA
OCTAVIA slaví 20 let“. U příležitosti výročí zahájení výroby modelu OCTAVIA v
roce 1996 ŠKODA Muzeum seznámí návštěvníky s historií úspěchu tohoto
kompaktního bestselleru. Zahájením výroby modelové řady OCTAVIA započal
vzestup značky ŠKODA do pozice celosvětově uznávaného velkosériového
výrobce.
„U obou našich nejnovějších tematických výstav se návštěvníci dozvědí mnoho nových
informací o značce a jejích modelech,“ říká vedoucí ŠKODA Muzea Andrea Frydlová.
„Dvacáté výročí zahájení výroby vozu ŠKODA OCTAVIA si bezpochyby zasloužilo uznání
ve formě vlastní výstavy. Druhá výstava se zabývá různorodými rolemi, které
automobily z Mladé Boleslavi ztvárnily v oblíbených celovečerních a televizních filmech,“
dodává Frydlová.
ŠKODA: Hvězda stříbrného plátna
První filmy na světě vznikaly v Paříži v roce 1895 – a právě onoho roku vyrobila
společnost Laurin & Klement v Mladé Boleslavi své první jízdní kolo a Václav Klement
s Václavem Laurinem tak položili základní kámen dnešní automobilky ŠKODA.
Ani čeští průkopníci kinematografie na sebe nenechali dlouho čekat. Zabývali se novou
technikou a divákům tak prezentovali první pohyblivé obrazy. Od těch dob zářily na
promítacích plátnech i automobily z Mladé Boleslavi. Později se automobily i motocykly
z Čech staly nezbytnou součástí celé řady populárních českých a československých filmů.
V některých z nich si dokonce zahrály hlavní roli. Výstava ve ŠKODA Muzeu připomíná
tyto motorové hvězdy stříbrného plátna a televizních obrazovek pohledem do zákulisí
natáčení, řadou unikátních fotografií, filmových plakátů, legendárními „hláškami“ i
projekcí oblíbených scén. Veřejnosti je přístupná od 16. září 2016 do 22. ledna 2017.
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Cesta k úspěchu: ŠKODA Octavia slaví 20 let
Právě před dvěma desetiletími byla zahájena sériová výroba jedné z nejúspěšnějších
modelových řad značky ŠKODA: V roce 1996 začala sjíždět z linky první generace
automobilů ŠKODA OCTAVIA. Dne 3. září tehdejší prezident České republiky Václav Havel
slavnostně zahájil nejen produkci nového modelu OCTAVIA, ale také provoz ve zbrusu
nových výrobních prostorách vybavených nejmodernějšími technologiemi. Během
následujících dvaceti let ŠKODA OCTAVIA výrazně přispěla k dynamickému rozvoji
značky z Mladé Boleslavi. S více než 5 miliony vyrobených vozů se stala
nejprodávanějším modelem v historii značky. Výstava je veřejnosti přístupná od 28. září
do 9. února 2017.
ŠKODA Muzeum patří k nejnavštěvovanějším institucím svého druhu v České republice,
za rok 2015 přivítalo okolo 127 000 návštěvníků. Muzeum v Mladé Boleslavi je otevřeno
každý den od 9 do 17:00, prohlídku je možné po předchozím objednání spojit i
s návštěvou přilehlých výrobních provozů automobilky ŠKODA. Více informací:
muzeum.skoda-auto.cz.

Pro další informace, prosím kontaktujte:
Vítězslav Kodym,
Komunikace Sponzoring & Classic
P +420 326 8 11784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:
Nové výstavy ve ŠKODA Muzeu
Od září 2016 nabízí ŠKODA Muzeu dvě nové výstavy,
věnované 20. narozeninám řady Octavia, respektive
filmovým rolím vozů ŠKODA.
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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, KODIAQ 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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