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Neobyčejné příběhy: Pokračování 
oblíbených přednášek ve ŠKODA Muzeu  
 

› Dvojice jarních setkání připomene jak se kdysi prodávaly automobily a také milníky bohaté 

historie ŠKODA Motorsport   

› Renomovaní přednášející vybrali často unikátní informace a atraktivní obrazový materiál 

› Přednášky pořádané mladoboleslavským ŠKODA Muzeem v sále Laurin & Klement Fórum 

jsou přístupné zdarma a bez předchozí rezervace  

 

Mladá Boleslav, 29. dubna 2022 – „Neobyčejné příběhy“, série oblíbených přednášek ve 

ŠKODA Muzeu, opět přiblíží zajímavé momenty z historie automobilky ŠKODA. Letos 

odstartuje 3. května přednáškou o tom, jak se kromě výroby automobilů měnil i způsob 

jejich prodeje. Druhá jarní přednáška 24. května navodí atmosféru závodů a soutěží - více 

než 120 let úspěchů týmu ŠKODA Motorsport. 

 

„Přednášky a další setkávání nad méně známými kapitolami z inspirativní historie společnosti 

ŠKODA se po řadu let těší velké oblibě návštěvníků ŠKODA Muzea. Velký důraz klademe na 

kvalitní zpracování a poutavé podání atraktivních témat, tým našich odborníků spolupracuje 

s předními publicisty, ale i pamětníky a dalšími osobnostmi,“ říká Andrea Frydlová, vedoucí 

ŠKODA Muzea a dodává: „Věřím, že stálé i nové návštěvníky našich akcí zaujme dvojice jarních 

přednášek i navazující podzimní část populárního cyklu Neobyčejné příběhy.“    

 

Jak se prodávala auta: 3. května 2022, od 17:30 hod. v sále L&K Fórum  

Bouřlivým historickým vývojem procházela a prochází nejen výroba automobilů, ale také způsob 

jejich prodeje. Více než sto let leckdy spletité cesty vozů Laurin & Klement / ŠKODA k zákazníkům 

lemují příběhy, které dodnes budí emoce. V rodinách se tradují úsměvné historky, nad nimiž 

nejmladší generace nevěřícně kroutí hlavou. Dobu, kdy koupěchtiví motoristé skloňovali pojmy jako 

Bílá labuť, Mototechna, Tuzex, bony či pořadník, přiblíží známý publicista a spisovatel Jan Tuček.    

 

120 let ŠKODA Motorsport: 24. května 2022, od 17:30 hod. v sále L&K Fórum  

Z důvodu pandemie si jubileum připomínáme s ročním odstupem, úspěšné angažmá 

mladoboleslavské značky na poli motoristického sportu se datuje již od června 1901. První cenné 

trofeje dobyly motocykly SLAVIA, brzy následované automobily. Modely blízké sériové produkci 

i specializované závodní vozy z Mladé Boleslavi vítězí v rukách továrních stejně jako soukromých 

jezdců dodnes. Přijďte zavzpomínat na slavné okamžiky ověnčené vavříny. Hosty z řad závodníků 

spjatých se značkou ŠKODA bude zpovídat známý fotograf a moderátor Martin Straka.  

 

Program navazující podzimní části cyklu přednášek ve ŠKODA Muzeu a akcí v Rodném domě 

Ferdinanda Porscheho a další aktuální informace najdete na muzeum.skoda-auto.cz/kulturni-akce. 

Novinky ze ŠKODA Muzea naleznete také na facebookovém profilu 

https://www.facebook.com/skodamuzeum. 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://museum.skoda-auto.cz/
https://www.facebook.com/skodamuzeum
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ondřej Láník 

Komunikace Sponzoring, Classic 

P +420 734 298 184    

ondrej.lanik@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Neobyčejné příběhy: Pokračování oblíbených 

přednášek ve ŠKODA Muzeu 

Jarní cyklus přednášek „Neobyčejné příběhy“ ve ŠKODA 

Muzeu připomene proměny způsobu prodeje automobilů 

L&K / ŠKODA i loňské výročí 120 let úspěšného působení 

týmu ŠKODA Motorsport    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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