Volkswagen. Na autentickém místě jsou
představeny zásadní momenty vývoje
inženýrského a konstrukčního umění, jehož
součástí je životní dílo Ferdinanda Porscheho.

ŠKODA
MUZEUM

Otevírací doba: pátek – neděle, 9 – 17 hod., 31. 12.
do 14 hod. Zavřeno 24., 25., 26. 12. a 1.1.
Kontakt: Tanvaldská 38, 463 11 Liberec –
Vratislavice nad Nisou, tel.: +420 326 832 028,
e-mail: vratislavice@skoda-auto.cz. Info mimo
otvírací dobu na tel.: +420 326 832 038.

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.
15. 6. – VEČER JAPONSKÉ KUCHYNĚ
Připravili jsme pro vás pokračování úspěšného
večera věnovaného japonské kuchyni. Přijďte
poodhalit kouzlo této exotické země, ochutnat
širokou nabídku různých druhů sushi připraveného
specialistou Zátiší Group, ale také si zkusit přípravu
této pochoutky vlastními silami pod jeho
dohledem.
19. - 25. 6. – STEAKOVÝ TÝDEN

ŠKODA Muzeum
Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T: 326 8 32038
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!

Program kulturních akcí a výstav

Červen 2017

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ
2. 6. – NA KOLE DĚTEM
V rámci sportovního projektu Na kole dětem je
ŠKODA Muzeum v tento den otevřeno mimořádně
již od 8 hod. V 10:00 startuje od ŠKODA Muzea
druhá etapa veřejné cyklotour na podporu
onkologicky nemocných dětí nadace Josefa
Zimovčáka. Více na
www.nakoledetem.cz/cyklotour/2-etapa-mlada-bo
leslav-vrchlabi.
3. 6. – DĚTSKÝ DEN A TANCOVÁNÍ
S HONZOU ONDEREM
U příležitosti tohoto svátku jsme pro děti připravili
hodinu plnou tance a pohybu s oblíbeným
tanečníkem a choreografem Honzou Onderem.
Tato show navazuje na úspěšný televizní pořad
Taneční hrátky s Honzou Onderem. Děti se naučí
zábavnou formou základy různých tanců, od
populárních diskotékových, přes české lidové
až po základní kroky latinskoamerické samby či
standardního walzu. Cílem je děti nejen pobavit
a něco naučit, ale také je motivovat ke zdravému
pohybu. Začátek ve 14 hod. Vstupenky v ceně 140
Kč jsou v předprodeji na recepci muzea či přímo
před akcí, dospělý doprovod zdarma. Následovat
bude od 15 do 17 h zábavné odpoledne v expozici
ŠKODA Muzea: soutěže, kvízy, výtvarné stoly atd.
Přijďte si hrát, vyrábět, malovat a strávit příjemné
odpoledne ve ŠKODA Muzeu, které můžete
zakončit „sladkou tečkou“ v Café Václav.
Těšíme se na vás!
6. 6. – DĚTSKÉ ODPOLEDNE
„RALLYE MONTE CARLO“
Srdečně zveme všechny děti na červnové
zábavně-naučné odpoledne do ŠKODA Muzea.
Tentokrát se zaměříme na Rallye Monte Carlo.
Děti se seznámí s historií tohoto slavného závodu,
na chvíli se stanou jeho účastníky – zasoutěží si

a pocítí to, co prožívá závodník na stupních vítězů.
Program je vhodný pro děti předškolního
a mladšího školního věku. Účast rodičů je vítána,
ale není nutná. Rezervace na recepci muzea
tel. +420 326 8 32038. Vstupné 50,- Kč.
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit
v Café/Restaurantu VÁCLAV a prohlédnout si expozici
ŠKODA Muzea.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
ÚSPĚCHY VOZŮ ŠKODA NA RALLYE MONTE CARLO
Nejstarší a nejslavnější automobilové soutěže světa,
legendární Rallye Monte Carlo, se vozy z Mladé Boleslavi
účastní již od jejího druhého ročníku - 105 let! Start
hraběte Saši Kolowrata s vozem Laurin & Klement řady F
dělí od současného úspěšného angažmá modelu ŠKODA
FABIA R5 řada strhujících příběhů. Vozy ŠKODA, blízké
sériové produkci, dosáhly mnoha vítězství ve třídě
i skvělých umístění v konkurenci nejvýkonnějších
sportovních speciálů své doby. Připomeňme si ve
ŠKODA Muzeu výkony domácích i zahraničních posádek,
40. výročí dvojitého vítězství kupé 130 RS, čtyři triumfy
v řadě dvojice Sibera / Gross s vozem Favorit i méně
známé kapitoly z historie působení značky ŠKODA na
náročné trati Rallye Monte Carlo. Nová výstava je
veřejnosti přístupná do 13. července 2017.
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.
RODNÝ DŮM FERDINANDA
PORSCHEHO VE VRATISLAVICÍCH
Zveme vás na prohlídku nově zrekonstruovaného
domu, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand
Porsche, automobilový konstruktér a tvůrce vozu

