PROGRAM ŠKODA MUZEA - ÚNOR 2019
1. 2. – POLOLETKY V MUZEU
Na celodenní program do ŠKODA Muzea zveme školní děti, které mají tento den pololetní
prázdniny. Přijďte k nám prožít den plný tvoření a zábavy s kamarády. Začátek v 8:00
hodin, děti si můžete vyzvednout mezi 15:00 – 16:00 hodinou. Oběd a materiál jsou v
ceně. Program je koncipován pro děti od 2. třídy a starší. Nutná předchozí rezervace.
Vstupné 200,- Kč.
11. 2. – PŘEDNÁŠKA DR. PEKAŘOVÉ
Další ze série přednášek psycholožky dr. Lidmily Pekařové, tentokrát na téma
„Důslednost, nebo bezpodmínečná láska“. Předprodej vstupenek v hodnotě 200,- Kč na
www.kreatina.cz. Sál L&K Forum, od 16.30 hodin.
26. 2. – DIASHOW MARTINA LOEWA „LETEM SVĚTEM“
Co jste ještě neviděli a jindy neuvidíte: navštívíme nekrásnější a nejzajímavější místa
světa, která se však do žádné z předchozích diashow nedostala. Souostroví Lofoty za
polárním kruhem nás uchvátí svou syrovou divokostí a monumentalitou hor tyčících se
přímo z moře. Mystické Solovecké ostrovy na severu Ruska zase překvapí klášterní
architekturou jakoby vystřiženou z historického filmu. Velkoměsto Moskva nabídne
neuvěřitelný příběh největšího pravoslavného chrámu světa či doslova palácové stanice
zdejšího metra. V kontrastu s tím nás ukolébá pohodová atmosféra tropického a
barevného ostrova Mauricius nebo prázdninově pohádková nálada řeckého ostrova
Santorini s kaskádami bílých domků na útesech vysoko nad mořem. Pro ty nejzvláštnější
zážitky zajedeme až do země vycházejícího slunce, do trochu tajemného Japonska…
Tolik míst za jediný večer už jindy neuvidíte! Více na www.promitani.cz. Sál L&K Forum,
od 19:00 hodin. Vstupné 160,- Kč.
ABONENTNÍ CYKLUS „BLUES – EMOCE SMUTKU I RADOSTI“
V jarním pokračování tematického abonentního cyklu jsme pro Vás připravili tři bluesové
koncerty, během kterých se představí špičkové osobnosti naší a evropské hudební
scény. Těšit se můžete na emotivní rytmickou i melodickou hudbu s přesahy do oblasti
jazzu a rocku.
Na tento cyklus opět nabízíme možnost zakoupení zvýhodněné abonentní vstupenky
v ceně 650,- Kč, která zahrnuje vstupné na všechny tři koncerty. Abonentka je
přenosná. Abonentky jsou v předprodeji na pokladně ŠKODA Muzea a v síti Ticketmaster
od 10. prosince 2019. Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty v ceně 280,- Kč
bude zahájen 4. února 2019. Sál L&K Forum, stolkové uspořádání, začátky v 19:00
hodin.
27. 2. – CHARLIE SLAVÍK REVUE & THE RHYTHM GIRLS (CZ)
Charlie Slavík je nejuznávanějším hráčem na foukací harmoniku v ČR. Jako jediný Čech
v historii se v roce 2013 zúčastnil prestižní mezinárodní bluesové soutěže IBC v
americkém Memphisu, kde postoupil až do semifinále. Vystupuje s celou řadou domácích
i zahraničních kapel nejen v Evropě, ale i v USA.
25. 3. – THE CHILKATS (DE)
Nechejte se přenést respektovaným jump blues kvartetem The Chilkats z Hamburku do
roku 1940, kdy se jump blues dostal na vrchol! Kapela představuje velmi originální
pohled do minulosti nejen věrným zvukem doby, ale i svou neobvyklou pódiovou show.
29. 4. – ELLES BAILEY (UK)
Bristolská zpěvačka Elles Bailey má talent pro smysluplnou fúzi blues, roots music,
amerikany a oduševnělého rocku, jemně okořeněnou špetkou country. Osud jí požehnal
„zakouřeným“ hlasem, který dokonale zapadá do její hudby. Elles Bailey je nositelkou
mnoha ocenění: nominací na vokalistku roku na European Blues Awards 2018, čtyřmi

nominacemi na British Blues Awards 2018 (zpěvačka roku, skladatelka roku, album roku
a nejlepší bluesová kapela v Anglii).
Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 9:00 do 17:00
hodin a rovněž v síti Ticketmaster.
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/Restaurantu VÁCLAV a
prohlédnout si expozici ŠKODA Muzea.
PŘIPRAVUJEME
8. 3. – MICHAL HRŮZA & KAPELA HRŮZY: JARNÍ TOUR 2019
Osobnost české hudební scény - zpěvák, skladatel a textař se vydává na jarní tour.
V roce 2006 se vydal na sólovou dráhu a založil kapelu Hrůzy, se kterou od té doby
vydal již tři studiová alba. Sál L&K Forum, od 19:00 hodin, koncert ke stání. Vstupné
v předprodeji 300,- Kč, na místě 350,- Kč.
18. 3. – ČESKÁ FILHARMONIE – SDRUŽENÍ HLUBOKÝCH ŽESŤŮ
Zveme Vás na další koncert z cyklu Hudební jednohubky České filharmonie, na kterém
se představí Sdružení hlubokých žesťů. Pět pozounů a jedna tuba na edukačním
koncertě, kterým Vás provede Klára Boudalová. Objevíme nejhlubší dno hudebního
oceánu a zjistíme, proč tuba připomíná největší šnorchl světa. Kolik vzduchu potřebuje
pozounista? Jak velké plíce musí mít? A co dělat, když se ve svém hudebním partu začne
topit? Koncert se koná v rámci spolupráce ŠKODA AUTO a.s. a České filharmonie. Sál
L&K Forum od 10:00 a 12:00 hodin pro ZŠ, vstupné 140,- Kč, pedagogický doprovod
zdarma. Koncert pro širokou veřejnost a SŠ od 18:30 hodin, vstupné 300,- Kč, mládež
do 18-ti let 150,- Kč.
29. 3. – WOHNOUT: MÁME NA MÍŇ TOUR
Turné k nové desce s názvem Miss maringotka a sraz mladoboleslavské pobočky svazu
českých bohémů v jednom - takový bude jarní koncert kapely Wohnout, kterou tvoří
bratrská dvojice Jana a Matěje Homolových. Primárně se můžete těšit na vynikající
kytarový zvuk kapely, bytelnou rytmiku, chytře postavené melodie a hravé texty.
Koncert zahájí předkapela. Sál L&K Forum, od 19:00 hodin. Koncert ke stání. Vstupné
v předprodeji 300,- Kč, na místě 350,- Kč.
6. 4. – MIG 21: HURÁ! TOUR
Kapela MIG 21 - „Chlapecká taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 –
Smíchova“ - v čele s frontmanem Jiřím Macháčkem pokračuje ve druhé části koncertní
šňůry, která započala již na podzim roku 2018. V jarní části koncertního turné s názvem
HURÁ! představí i svou singlovou novinku pod stejnojmenným názvem. Sál L&K Forum,
od 20:00 hodin, otevření sálu v 19:00 hodin. Koncert ke stání. Vstupné v předprodeji
370,- Kč, na místě 420,- Kč.
KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
PRVNÍ KILOMETRY V PRVNÍ REPUBLICE
100 let od založení Československa
Zveme vás k projížďce první republikou! Mladoboleslavská automobilka L&K/ŠKODA
tehdy patřila k pilířům motoristického boomu masarykovského Československa. Co se
naši předkové učili v autoškole? Jak si poradili bez navigace? Jaké byly rychlostní limity?
Kde se tankoval benzin, kde se parkovalo, kam jezdilo do servisu? Za vzrušujícím
motoristickým sportem, exotikou dálkových jízd nebo za VIP majiteli vozů ŠKODA a
řadou dalších zajímavostí se vydejte na novou výstavu přístupnou veřejnosti do 28.
dubna 2019.
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. Mezi jeho díla patří Růžový
tank, Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod. Po předchozí domluvě na tel.
326 831 134 jsou možné komentované prohlídky pro ZŠ a SŠ v rámci hodin dějepisu.
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 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 9:00
do 17:00 hodin a před každou akcí. Rezervace na tel. 326 831 243.
14. 2. – SV. VALENTÝN
Přijďte oslavit svátek zamilovaných do Café/Restaurantu Václav. Těšit se můžete na
romantické menu sestavené šéfkuchařem cateringové společnosti Zátiší group.
Připraven pro vás bude valentýnský doprovodný program. Začátek akce je od 18:00
hodin, restaurace otevřena do 22:00 hodin. Rezervace je možná přímo v restauraci nebo
na tel.: +420 326 831 243.
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, 9:00 – 17:00 hodin, 31. 12. do 14 hodin. Zavřeno 24., 25., 26.
12. a 1. 1. Na vyžádání i mimo standardní otvírací dobu. 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.
Změna programu vyhrazena!

