ŠKODA MUZEUM ŘÍJEN 2017
10. 10. – ŠKODA FAVORIT – MOTORSPORT
Druhá z přednášek podzimního cyklu „Neobyčejné příběhy z historie automobilky“ bude věnována
první škodovce s předním náhonem - tentokrát však z oblasti motorsportu. Na vývoj soutěžního vozu
ŠKODA Favorit a jeho vítězství v Poháru FIA pro vozy o objemu 2000 cm3 zavzpomíná tehdejší
vedoucí oddělení motorsportu Pavel Janeba a jeho hosté. Sál L&K Fórum, od 17:30 hod. Před
přednáškou je možné shlédnout expozici ŠKODA Muzea. Vstupné zdarma.
11. 10. – JAZZ A SWING VE FILMU - ORIGINAL SWING BAND & MONIKA KARGLOVÁ
Hudba k filmu prostě patří. Začala se používat dříve než mluvené slovo. Promítání němých filmů téměř
vždy doprovázel pianista, někdy i celý orchestr. Předělem mezi němou a zvukovou érou kinematografie
se stal snímek „Jazzový zpěvák (The Jazz Singer)“ z roku 1927. Ve zvukovém filmu dotváří hudba jeho
atmosféru. Mnohokrát ve filmu zazněly skladby z oblasti jazzu a swingu, z nichž některé představí
Original Swing Band s Monikou Karglovou. Sál L&K Forum, od 19:30 hod. Vstupné 120,- Kč.
16. 10. – ROMANO TRIO
Zveme vás na druhý koncert abonentního cyklu „Jazzové housle“. V čele uskupení Romano Trio se
představí výborný houslista Vojta Lavička, kterého návštěvníci ŠKODA Muzea mohli slyšet na jaře
tohoto roku jako hosta na koncertu kapely Wohnout. Vojta patří k nejznámějším představitelům romské
hudby v Čechách a posluchači ho mohou znát z kapely Gipsy.cz. Trio vychází z tradice romských
tradičních kapel na území bývalého Československa, které hrály na svatbách a křtinách romskou
taneční hudbu. Romano Trio se ovšem snaží o žánrové přesahy, především do jazzu, ale také do soulu.
V rámci koncertu Vojtovy housle doprovodí Milan Pacik na kontrabas a Martin Sivák na kytaru. Vstupné
250 Kč, sál L&K Forum při stolkovém uspořádání od 19 hodin.
16. 10. – DĚTSKÉ ODPOLEDNE „JAK FUNGUJE AUTO“
Srdečně zveme všechny děti školního věku na zábavně-naučné odpoledne do ŠKODA Muzea. Pro
tento měsíc připravil lektorský tým program s názvem „Jak funguje auto“. Děti se hravou formou
seznámí s fungováním a součástkami vozů. Dle jednoduchých pokynů si sestaví funkční modely
mechanismů, které uvedou do pohybu a na vlastní oči budou pozorovat, jak přesně auta fungují. Účast
rodičů je vítána, ale není nutná. ŠKODA Muzeum, 16:00 – 17:30. Vstupné 50,- Kč. Rezervace na tel.
326 8 320 38.
21. 10. – KONCERT KAPELY J.A.R.
J.A.R. to je pět základních věcí - rytmus, beglajt, riff, rap a zpěv. Neustálé opakování těchto prvků v
houpavém rytmu vás může dostat do roztančené euforie nebo transu, kdy lehce zapomenete na běžný
svět a jeho vyčerpávající realitu. Přijďte si to zkusit na podzimní koncert s J.A.R.em, který hraje v životní
formě a přináší koncertní verze své nové veleúspěšné desky Eskalace dobra. Sál L&K Forum, od 20:00
hod. Vstupné 300,- Kč v předprodeji, 350,- Kč na místě. Předprodej na recepci ŠKODA Muzea a v síti
TicketPro.
Připravujeme na listopad:
8. 11. – koncert Strabivari v Café Václav
8. 11. – Neobyčejné příběhy: Česká šlechta a motorismus
23. 11. – diashow Martina Loewa Aljaška
2. 11. – další ze série přednášek dr. Lidmily Pekařové
19. 11. – Kouzelná školka s Michalem
22. 11. – Neobyčejné příběhy: Vývoj bezpečnosti vozů
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/Restaurantu VÁCLAV a prohlédnout si expozici
ŠKODA Muzea.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
30 LET: FENOMÉN FAVORIT
Od středy 16. září 1987, světové výstavní premiéry nové generace automobilů ŠKODA s předním
pohonem, urazila mladoboleslavská značka obrovský kus cesty. Odrazovým můstkem se stala právě

moderní modelová řada FAVORIT / FORMAN / PICK-UP s atraktivním designem studia Bertone. Dobyla
řady úspěchů v motoristickém sportu, ale především u více než milionu spokojených zákazníků
v desítkách zemí světa. ŠKODA Muzeum poutavou formou připomíná napínavý příběh vývoje nového
automobilu, lemovaný méně známými prototypy, trofejemi z prestižních závodů i soutěží a atraktivními
fotografiemi. Nová výstava je veřejnosti přístupná od 18. září 2017 do 31. ledna 2018.
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) u 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.
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.
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.
PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea a prohlídky výrobních provozů společnosti
ŠKODA AUTO s průvodcem. Dále 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.
CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV
Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/Restaurant VÁCLAV provozovaný 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.
9. - 13. 10. – TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
26. 10. – KONCERT LAZY BONES V CAFÉ VÁCLAV
The Lazy Bones jsou pražská hudební skupina pohybující se na pomezí folku, rocku a world music.
Hudebníci sdružení okolo kapelníka Davida Renzy mají na svém kontě dvě studiová EP a nespočet
koncertních vystoupení. Kapela účinkuje ve složení akustická kytara, baskytara, příčná flétna, akordeon,
bicí nástroje a zpěv. V rámci svého koncertu představí publiku své aktuální autorské album s názvem
50 Ways. Koncert proběhne v Café VÁCLAV od 19:30 hod., vstup zdarma. Rezervace stolu na tel.
326 831 243.
RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO
Zveme vás do Vratislavic nad Nisou na prohlídku nově zrekonstruovaného domu, ve kterém se v roce
1875 narodil Ferdinand Porsche, automobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. Na autentickém
místě jsou představeny zásadní momenty vývoje inženýrského a konstrukčního umění, jehož součástí
je životní dílo Ferdinanda Porscheho. Expozici je možné si prohlédnout individuálně pomocí na místě
zapůjčených iPadů. V případě návštěvy skupiny nad 20 osob doporučujeme nás kontaktovat s
předstihem. Návštěvníci muzea se mohou před prohlídkou expozice či po ní občerstvit v kavárně,
k dispozici je i malý obchod.
Otevírací doba: pá – ne, 9 – 17 hod., 31. 12. do 14 hod. Zavřeno 24., 25., 26. 12. a 1.1.
Adresa: Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Kontakt: tel.: +420 326 832 028, e-mail: vratislavice@skoda-auto.cz, www.rodnydumporsche.cz. Info
mimo otvírací dobu na tel.: +420 326 832 038.
Využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku Rodný dům F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za
zvýhodněnou cenu. Více informací na www.rodnydumporsche.cz.
ŠKODA Muzeum, tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, tel.: +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 s předmětem
„POZVÁNKY“ na adresu muzeum@skoda-auto.cz.

