PROGRAM ŠKODA MUZEA – ZÁŘÍ
18. 9. – DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Srdečně zveme všechny děti školního i předškolního věku na zábavně-naučné odpoledne do ŠKODA Muzea, tentokrát
inspirované aktuální výstavou „Vítězství plná prachu: 1908“. Přeneseme se společně s dětmi do období začátku 20.
století, kdy společnost Laurin & Klement patřila právem na automobilový Olymp, sbírala desítky cen ze závodních
okruhů a jízd spolehlivosti, dosahovala světových rychlostních rekordů a renomé značky rostlo neuvěřitelným tempem.
Účast rodičů je vítaná, ale není nutná. ŠKODA Muzeum, od 16:00 do 17:30 hod. Vstupné 50,- Kč. Rezervace na tel. 326
8 32038.
PODZIMNÍ ABONENTNÍ CYKLUS „ZPÁTKY KE KOŘENŮM“
Krásné černošské hlasy a brilantní muzikanti představí hudbu, která byla inspirací mnoha současným trendům.
19. 9. – DANI ROBINSON CONCEPT
Blues-rockový koncert skvělého zpěváka a jedinečného kytaristy Dani Robinsona a jeho bandu. Dani, černošský dravec,
je označován za oživlého Jimi Hendrixe a pravidelně koncertuje s jediným žijícím členem Jimiho kapely, basistou Billy
Coxem. V průběhu koncertu bude pokřtěno Daniho debutové album jeho vlastních skladeb. Sál L&K Forum, od 19:00.
Vstupné 220,- Kč.
DALŠÍ KONCERTY CYKLU:
22. 10. – JUWANA JENKINS
Koncert bluesové královny plný energického zpěvu. Rodačka z Philadelphie, afroamerická zpěvačka a textařka, přiveze
jak blues, soul či gospel, tak své vlastní originální písně. Hudba sršící energií, úsměvy, doplněná neuvěřitelným
charismatem Juwany Jenkins slibuje nezapomenutelný hudební zážitek. Sál L&K Forum, od 19:00. Vstupné 260,- Kč.
21. 11. – CHUCK WANSLEY & OTTO HEJNIC TRIO
Swingový večer v duchu Broadway show, kde se můžete těšit na známé jazzové a latinské skladby v podání Chucka
Wansleyho – hvězdy s nenapodobitelným, krásným černošským hlasem. Doprovodí jej vynikající česko-slovenské
jazzové trio, ve složení Ondrej Krajňák – piano, Josef Fečo – kontrabas a Otto Hejnic – bicí. Sál L&K Forum, od 19:00.
Vstupné 260,- Kč.
Cena abonentky 620 Kč. Prodej jednotlivých vstupenek od 20. srpna 2018. Stolkové uspořádání.
20. 9. – DAVID KOLLER BAND
David Koller s kapelou zahraje největší hity své sólové kariéry. Samozřejmě dojde i na písně skupiny Lucie – těšit se
můžete na skladby Chci zas v tobě spát, Gipsy love, Recidiva nebo Amerika. Sál L&K Forum, od 19:00. Vstupenky
v předprodeji 400,- Kč, na místě 450,- Kč. Koncert ke stání.
24. 9. – PŘEDNÁŠKA JANA MÜHLFEITA „ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU“
Přednáška známého kouče a mentora Jana Mühlfeita a Kateřiny Novotné osvětlí posluchačům stěžejní body
v pochopení silných stránek nejen u dětí, ale i studentů a dospělých. Každé dítě se narodí jako originál s řadou talentů
a silných stránek. Klasický školní model je ale bohužel často nerozvíjí a zaměřuje se spíše na stránky slabé a eliminaci
chyb. Důležité je pomoci dětem/studentům jejich talenty najít, podpořit je v rozvoji a naučit je začít silné stránky
efektivně využívat i v jejich životě. Dozvíte se mimo jiné, i jak funguje náš mozek ve stresu, jak se stresem pracovat či
proč je důležitá nejen motivace, ale také inspirace. Přednáška je určena zejména pro rodiče a širokou veřejnost, ale i
pro studenty a každého, kdo má zájem rozvíjet sebepoznání. Sál L&K Forum, od 18:30. Délka cca 1,5 – 2 hod. Vstupné
180,- Kč.
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY Z HISTORIE AUTOMOBILKY“
25. 9. – AUTOMOBILY PRVNÍ REPUBLIKY (Jan Tuček)
Po letní pauze zahájí druhou část cyklu přednáška respektovaného publicisty Jana Tučka, věnovaná automobilům první
republiky (1918–1938). Vývoj domácího motorismu představí v širších souvislostech. Pozornost bude věnována
například konkurenčnímu boji československých automobilek, z něhož vyšla značka ŠKODA vítězně. Autor připomene
i modely POPULAR a RAPID jako odpověď společnosti ŠKODA na světovou hospodářskou krizi, dále prototypy s
motorem vzadu, úspěchy vozů ŠKODA v závodech a soutěžích atd. Sál L&K Forum, od 17:30. Vstup zdarma.
DALŠÍ PŘEDNÁŠKY CYKLU:
23. 10. – VŠECHNY PREZIDENTOVY VOZY (Lukáš Nachtmann)

13. 11. – HISTORIE A VÝVOJ ČERPACÍCH STANIC (Jiří Křížek)
DÁLE PŘIPRAVUJEME
2. 10. – „BICISTÉ“ ČESKÉ FILHARMONIE
Po úspěšném jarním koncertu Prag Cello Quartetu z cyklu Hudebních jednohubek České filharmonie vám nabízíme další
ochutnávku toho nejoriginálnějšího a nejzajímavějšího z filharmonického menu pro malé i velké labužníky. Máte skvělou
příležitost poznat různé nástroje symfonického orchestru a spolu s nimi i hráče České filharmonie a jejich hosty.
Tentokrát se v Mladé Boleslavi představí bicí sekce České filharmonie.
Víte, který filharmonický hudebník ovládá hru na úplně nejvíc nástrojů? Ano, je to bicista! Umí totiž zahrát na nespočet
více či méně podivných nástrojů od trianglu až po něco, čemu se říká „okurka“. Tajemný obsah skladu bicích nástrojů
objevíte s bicisty České filharmonie a jejich učedníky. Koncertem provází Klára Boudalová.
Sál L&K Forum od 10:00 a 12:00 pro ZŠ, vstupné 140 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Sál L&K Forum od 18.30 pro širokou veřejnost a SŠ, vstupné 300 Kč, děti a mládež do osmnácti let 150 Kč.
Koncert se koná v rámci spolupráce ŠKODA AUTO a.s. a České filharmonie.
4. 10. – NĚKDO TO RÁD HOT – 55
Slavnostní výroční koncert mladoboleslavské kapely Hot Club k 55. výročí jeho existence. Jako host vystoupí známá
pražská kapela Classic Jazz Collegium. Sál L&K Forum, od 19:00. Vstupné 160,- Kč.
15. 11. – KRYŠTOF „JENOM PÍSNIČKY TOUR 2018“
Vstupenky na koncert jsou VYPRODÁNY!
Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 9 do 17 hod a rovněž v síti TicketPro.
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/Restaurantu VÁCLAV a prohlédnout si expozici ŠKODA Muzea.
KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
VÍTĚZSTVÍ PLNÁ PRACHU: 1908
Světové rychlostní rekordy, desítky zlatých věnců ze závodních okruhů i jízd spolehlivosti a renomé značky rostoucí
neuvěřitelným tempem. Automobilka Laurin & Klement v roce 1908 vítězila doslova v každém závodě, na jehož start
postavila některý ze svých závodních speciálů. O jaké stroje šlo? Kdo na nich sklízel vavříny? A jak se úspěchy na
závodních tratích promítaly do hospodaření mladoboleslavské firmy? Na to odpovídá výstava Vítězství plná prachu
připomínající rok 1908. Rok, kdy společnost Laurin & Klement potvrdila, že patří na automobilový Olymp. Výstava je
k vidění do 12. října 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. 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 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 9:00 do 17:00 hod. a před každou akcí. Rezervace na tel. 326 831 243.
13. 9. – SUSHI VEČER
Večer věnovaný nejznámějšímu japonskému pokrmu. Přijměte pozvání k ochutnání různých druhů této oblíbené
speciality. V rámci večeře si nejen pochutnáte, ale také si můžete zkusit přípravu sushi pod dohledem zkušeného
sushisty. Café/Restaurant Václav, od 18:00 hod. Rezervace 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, 9:00 – 17:00 hod., 31. 12. do 14 hod. 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.
8. 9. – DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 2018
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány
nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos
se památky v Libereckém kraji otevřou v sobotu 8. září.
Rodný dům Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích nabízí návštěvníkům po celý den volný vstup. Připraveny jsou
komentované prohlídky expozice (zdarma, nutná rezervace časové vstupenky), dětský koutek, stylové občerstvení
v kavárně.
Rezervace časových vstupenek na komentované prohlídky je možná od 29. 8. na stránkách www.visitliberec.eu nebo
8. 9. od 9:00 hod. na místě. Pro bližší informace o objektech navštivte facebook města Liberec.
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!

