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Nová výstava ve ŠKODA Muzeu:
První kilometry v první republice
› Tematická výstava přiblíží život běžných motoristů i věhlasných majitelů vozů
L&K/ŠKODA v Československu let 1918-1938
› Fotografie a artefakty ze sbírek ŠKODA Muzea doplní unikáty zapůjčené dalšími
institucemi i soukromými sběrateli
› Vystavené automobily ŠKODA 422, ŠKODA 645 a ŠKODA FAVORIT 2000 připomenou
pevnou pozici mladoboleslavské značky na prvorepublikovém trhu
› Výstava „První kilometry v první republice“ potrvá od 23. října 2018 do dubna 2019
Mladá Boleslav, 22. října 2018 – U příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa
rozšiřuje od úterý 23. října expozici ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi tematická výstava
„První kilometry v první republice“. Návštěvníky seznámí s milníky i méně známými aspekty
meziválečného motorismu. Výstavu doplní zdarma přístupné přednášky.
„Masarykovské Československo náleželo k hospodářsky nejvyspělejším státům světa, zároveň
platilo za ostrov demokracie v srdci Evropy. K pilířům působivého rozmachu motorismu patřila již
tehdy úspěšná mladoboleslavská automobilka L&K/ŠKODA. Nová výstava nabídne návštěvníkům
řadu málo známých motoristických informací z toho období, atraktivní artefakty i historické vozy,“
říká Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi.
Tematická výstava „První kilometry v první republice“ přibližuje vývoj československého motorismu
v období 1918-1938, neodmyslitelně spojený s dynamickým rozvojem značky L&K/ŠKODA.
Návštěvníci ŠKODA Muzea si na základě přehledně podaných informací a obrazového materiálu
mohou vyzkoušet, zda by úspěšně absolvovali prvorepublikovou autoškolu, naučí se vyznat
v tehdejších dopravních značkách. Výstava odpovídá také na otázky, jak si naši předkové poradili
bez navigace, po jakých silnicích vlastně cestovali, kde tankovali benzin, parkovali, případně našli
pomoc v případě poruchy.
Návštěvníci nahlédnou i do elegantního světa známých osobností, které vlastnily automobil z Mladé
Boleslavi. Zvláštní pozornost je věnována ženám za volantem, úspěšným cestovatelkám i
závodnicím. Nechybí vzrušující atmosféra motoristického sportu, exotika dálkových jízd ani řada
dalších zajímavostí. Produkci přelomu 20. a 30. let minulého století zastupují otevřená verze
základního modelu nabídky, vozu ŠKODA 422, luxusní faux cabriolet ŠKODA 645 a raritní ŠKODA
FAVORIT 2000, vhodně vyplňující mezeru mezi řadami RAPID a SUPERB. Návštěvníci se mohou
těšit také na dobové tiskoviny, katalogy, příručky, mapy, ale i trofeje z významných závodů a
soutěží – například věnec z „1000 mil československých“, stuhu z věnce z Rallye Monte Carlo či
týmovou cenu ze soutěže Malou Dohodou.
Nová výstava ve ŠKODA Muzeu je veřejnosti přístupná od 23. října 2018 do dubna 2019,
doprovodí ji i tematické přednášky, přístupné zdarma. První z nich, nazvaná „Všechny prezidentovy
vozy“, připomene např. stokoňový šestiválec ŠKODA Hispano-Suiza pro T.G. Masaryka. Koná se
v den otevření nové výstavy 23. října od 17:30 hod. v sále L&K Forum. Proměny způsobu prodeje
pohonných hmot přiblíží přednáška „Historie a vývoj čerpacích stanic“, konající se 13. listopadu od
17:30 hod. v sále Hieronimus II.
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ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi si v roce 2017 připsalo návštěvnický rekord, když přivítalo
254 143 českých i zahraničních hostů. Prezentace historie značky ŠKODA v moderní expozici a
nově zrekonstruovaném depozitáři je doplněna tematickými výstavami i kulturními akcemi včetně
koncertů populárních hudebních skupin. Návštěvu ŠKODA Muzea je možné po předchozí rezervaci
spojit s prohlídkou výrobního závodu ŠKODA AUTO, partnerského Leteckého muzea Metoděje
Vlacha na letišti v Mladé Boleslavi, či areálu Rodného domu Ferdinanda Porscheho v LiberciVratislavicích. Pro všechna zde uvedená muzea lze získat zvýhodněné kombinované vstupné.
Více informací naleznete na http://museum.skoda-auto.cz/.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Vítězslav Kodym
T +420 326 811 784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
/skodacz
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Fotografie k tématu:
Nová výstava ve ŠKODA Muzeu - První kilometry
v první republice
Nová tematická výstava názorně přiblíží život běžných motoristů i VIP
majitelů vozů L&K/ŠKODA v Československu let 1918-1938.
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Nová výstava ve ŠKODA Muzeu - První kilometry
v první republice
Ikonické typy automobilů připomenou pevnou pozici mladoboleslavské
značky na prvorepublikovém trhu i její dobové sportovní a exportní
úspěchy.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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