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.

ŠKODA
MUZEUM

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
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

Prosinec 2017

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

4. 12. – ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM

30 LET: FENOMÉN FAVORIT

Čarovné putování muzeem, při kterém potkáte lucky,
barborky, černého Ambrože, perchtu, ale i čerty
a samotného Mikuláše. Spojené s tradiční mikulášskou
nadílkou v podání Divadýlka na Dlani. Pondělí, začátky
v 16, 17, 18 a 19 hod. Vstupné 80,- Kč. Dárkové balíčky
k rozdávání Mikulášem (označené jmenovkou) přineste
na začátek své skupiny na recepci muzea.

14. 12. – SWINGOVÉ VÁNOCE

Po úspěšném a beznadějně vyprodaném turné v roce
2016 jsou tu Swingové Vánoce se svými sólisty
a fantastickým big bandem i letos. Dvouhodinovým
koncertním programem publikum provázejí swingový
zpěvák Jan Smigmator a držitelka prestižní ceny Thálie
multižánrová zpěvačka Dasha. Oba zpěváky i tentokrát
doprovodí Big Band Felixe Slováčka, jeden z nejlepších
swingových orchestrů evropské hudební scény.
Galakoncert je složen ze slavných vánočních evergreenů
zlaté éry swingu, včetně skladeb orchestrů Glenna
Millera a Counta Basieho, písní Franka Sinatry, Elly
Fitzgerald, Tonyho Bennetta, Michaela Bublého, Barbry
Streisand, ale také hitů pop music v originálních big
bandových aranžmá. Vedle Jana Smigmatora, Dashy
a Felixe Slováčka se na scéně v doprovodu big bandu
představí jako sólistka i špičková saxofonistka Markéta
Smejkalová známá z nejrůznějších hudebních projektů
napříč žánry. Sál L&K Forum, od 19:00 hod.
Vstupné 420,- Kč. Předprodej na recepci ŠKODA Muzea
a v síti TicketPro.

Připravujeme:
26. 1. – DIASHOW MARTINA LOEWA - BAJKAL
29. 1. – SPOLEČNÉ TURNÉ SEBASTIAN, ATMO
MUSIC A JAKUB DĚKAN
5. 2. – KONCERT RADŮZA
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit
v Café/Restaurantu VÁCLAV a prohlédnout si expozici
ŠKODA Muzea.

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
a Kvasinách. 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.
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.

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.

