
ŠKODA
MUZEUM

závodů jsou do odvolání pozastaveny. Prosím, sledujte 
aktuální informace na webových stránkách. 

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.

TEMATICKÉ VEČERY:
9. 9. – Lukáš Hejlík a Listování
8. 10. – Indický večer
12.11. – Vinné párování

TEMATICKÉ TÝDNY:
od 21. 9. – Francouzský týden
od 19. 10. – Zvěřinový týden
od 16. 11. – Týden podzimních specialit

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 
14:00 hodin. Zavřeno 24., 25., 26. 12. a 1. 1. Mimo ote-
vírací dobu je návštěva možná po předchozí dohodě. 

Adresa: Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice 
nad Nisou. Kontakt: tel.: +420 326 832 028, e-mail: 
vratislavice@skoda-auto.cz, 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.

VÝSTAVA PORSCHE – 24 HODIN LE MANS
Výstava fotografi í Martina Straky z proslulého 
vytrvalostního závodu 24 hodin Le Mans z let 2014 
až 2017. Výstava bude pro návštěvníky otevřena do 
konce srpna, od pátku do neděle od 9:00 do 17:00 
hodin v rámci běžného vstupného. 

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS: KŘIŽOVATKY TECHNIKY
Po vynucené odmlce se vracíme k plánovaným 
přednáškám, které si zájemci budou moci vyslechnout 
v rámci podzimního cyklu. Konkrétní data a témata 
jednotlivých přednášek budou upřesněna.

Změna programu vyhrazena!
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ŠKODA MUZEUM PŘIPRAVUJE 
NA PODZIM 2020

LATIN & JAZZ: PODZIMNÍ TEMATICKÝ 
CYKLUS 2020
Přijďte si vychutnat chvíle, kdy se potkají živelné rytmy 
Latinské Ameriky s jazzovými harmoniemi Evropy 
a USA. Vynikající čeští i zahraniční jazzoví hudebníci 
vám představí netradiční spojení evropských  
a afrických hudebních motivů s rytmikou perkusí.

22. 9. 2020 – CELENIA & JAKUB ZOMER 
QUARTET (ČR, PORTORIKO)
12. 10. 2020 – LOS RUMBEROS ORQUESTA 
(ČR, ŠPANĚLSKO, PERU)
2. 11. 2020 – PRIME TIME VOICE & MICHITO 
SANCHEZ (ČR, USA)

Sál L&K Fórum, stolové uspořádání. Začátky 
koncertů v 19:00. Sál i občerstvení bude otevřeno od 
18:30. Jednotlivé vstupenky v ceně 300,- Kč  jsou v 
předprodeji na pokladně ŠKODA Muzea ,

30. 9. 2020 – VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností 
české populární hudby již od šedesátých let  
20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců 
ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí.  
Pod značkou ETC začala kapela s Vladimírem Mišíkem 
vystupovat v roce 1974. Přes mnohé personální 
změny a dvouletý zákaz činnosti v osmdesátých 
letech koncertuje Vladimír Mišík s ETC dodnes,  
a to v obsazení: Vladimír Mišík – kytara, zpěv, Petr 
„Kulich“ Pokorný – kytara, Pavel Skála – kytara, 
zpěv, Pavel Novák – basa, Jiří Zelenka – bicí, zpěv, 
Vladimír Pavlíček – housle. Jako host vystoupí Olin 
Nejezchleba & KYBABU. Sál L&K Fórum, koncert  
k sezení, od 19:00. Vstupné 450,- Kč. Držitelé ZTP 
50% sleva.

1. 10. 2020 – DIVADLO TITANS: ZNOVU A LÍP
Svěží komedie o lásce, manželství a přehodnocování. 
On je uznávaný spisovatel, elegán, má rád drahé 
pití, mladší ženy, tenis a obdiv. Ona je jeho manželka   
a už toho má dost. Z běžného odpoledne je najednou 
válka Roseových a z rodinného přítele, který je 
shodou okolností advokát, je najednou Jeho právník. 
A na návštěvu přijde i Její advokátka. Absurdní 
situace vyvrcholí rvačkou, ze které se On probudí  
v nemocnici s amnézií. A co víc, o sobě si myslí, že 
je mu zase dvacet a svojí literaturou bude měnit 
svět, o ní pak, že je ženou jeho života. Co by se stalo, 
kdybyste smazali uplynulé roky společného života  
a byli zase na začátku? Mladí, zamilovaní a plní ideálů? 
A jak to vlastně je s tou amnézií? A co s tím vším 
majetkem?! Hrají: Marek Daniel, Kristýna Frejová, 
Klára Cibulková / Macela Holubcová, Vašek Vašák 
/ Luboš Veselý, Jana Kozubková / Petra Mikulková.  
Sál L&K Fórum od 19:00. Vstupné v předprodeji 
390,-Kč, na místě 450,- Kč.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS: 
NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY  
Po vynucené odmlce se vracíme k plánovaným 
přednáškám, které si zájemci budou moci vyslechnout 
v rámci podzimního cyklu. Konkrétní data a témata 
jednotlivých přednášek budou upřesněna.

1. 12. 2020 – DAN BÁRTA & 
ILLUSTRATOSPHERE: ZVÍŘENÝ PRACH TOUR
Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl  
v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se 
zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s 
kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ 
Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí 
kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky  
s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně 
představí páté řadové album Kráska a zvířený prach. 
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, 
prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský 
standard populární hudby. Dan Bárta & Illustratosphere 

okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními 
žánry již dvacet let! Sál L&K Fórum, koncert k sezení, 
od 20:00. Vstupné 400,- Kč. Držitelé ZTP 50% sleva.

JIŽ V PŘEDPRODEJI
1. 2. 2021 – D.Y.K. TOUR 2020
V  New Yorku, s prvotřídními hudebníky a muzikant-
skou svobodou v zádech, vznikalo nové album D.Y.K. 
zpěváka Vojtěcha Dyka. Spolu s americkou kapelou 
chystá v České republice sedm jedinečných koncertů 
– první se bude konat ve ŠKODA Muzeu. Sál L&K Fó-
rum, koncert ke státní, od 20:00. Vstupné 1190,- Kč. 
Držitelé ZTP 50% sleva. Předprodej na recepci muzea 
a v síti Ticketstream. Termín koncertu byl přesunut 
z 28.5., vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej 
vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 
9:00 do 17:00 hodin a v síti Ticketmaster.

Před začátkem každé akce se můžete občerstvit  
v Café/Restaurantu VÁCLAV a prohlédnout si expozici 
ŠKODA Muzea.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

S TRADICÍ DO BUDOUCNOSTI: 125 LET 
LAURIN & KLEMENT / ŠKODA AUTO
Mladoboleslavská automobilka ŠKODA AUTO 
letos slaví 125 let od svého založení. Mimo jiné 
připomene, že k úspěchu mladoboleslavské značky 
tradičně přispíval její mezinárodní tým a připomene 
klíčové osobnosti z dějin automobilky. Výstava 
dá nahlédnout za kulisy vývoje a přípravy výroby  
v nářaďovně, představí elektrifikované modely dávné 
minulosti, žhavé současnosti i blízké budoucnosti, 
láká bezpočtem dalších zajímavých informací, 
vizuálních řešení i trojrozměrných exponátů. Výstava 
je přístupná do 10. 1. 2021.

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, 31137, 
e-mail: muzeum@skoda-auto.cz. Prohlídky výrobních 


