
ŠKODA
MUZEUM

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. 

SALÁTOVÝ TÝDEN  10. 6. – 14. 6.
V měsíci červnu jsme si pro vás připravili salátový 
týden, během kterého budou moci hosté ochutnat 

francouzský salát Nicoise, salát z čočky s uzeným 
tofu či salát Panzanella pocházející z italské 
Florencie. Přijďte a ochutnejte různé variace salátů. 

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.

Změna programu vyhrazena!

ŠKODA Muzeum
tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T: 326 8 32038 
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz 
muzeum.skoda-auto.cz
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PROGRAM ŠKODA MUZEA

1. 6. – COOL DANCE SUPERLIGA
Srdečně vás zveme na taneční soutěž COOL DANCE 
Superliga.  Těšit se můžete na strhující souboj 
o body do republikového žebříčku, a to ve všech 
věkových kategoriích. Superliga je nejvyšší úrovní 
rankingové soutěže, které se mohou účastnit pouze 
nejlepší páry žebříčku ČR. Letos očekáváme účast 
250 tanečních párů. Akce probíhá v sobotu 
1. června od 8 hodin, kdy začínají eliminační kola. 
Na finálová kola se můžete těšit od 19:00. Nenechte 
si ujít to nejlepší z tanečního sportu v Mladé 
Boleslavi v prostorách ŠKODA Muzea. Vstupenky 
lze zakoupit na místě v den konání akce.

8. 6. – DĚTSKÝ DEN SE ŠKODOVKOU
U příležitosti svátku dětí mají všechny děti i jejich 
dospělý doprovod po celou sobotu vstup do 
expozice ŠKODA Muzea zdarma. 

Těšit se můžete na:
• Zábavný program: malování na obličej, tvoření 

neobvyklých účesů, skákání v nafukovacím 
hradu a další aktivity na téma SUPERHRDINŮ, 
za jejichž splnění budou pro děti  připraveny 
odměny. 

• YO-YO freestylové vystoupení mistra ČR  
i Evropy. 

• Testovací jízdy vozy ŠKODA SCALA. 
• Festival IQ Play: na 300 her a hraček pro 

všechny věkové kategorie – logické  a deskové 
hry, smart hry pro jednoho hráče, stavebnice, 
baby zóna, logické skládačky a smyslové hračky. 

• V průběhu celého dne je možné navštívit 
expozici ŠKODA Muzea a depozitář prototypů 
a seznámit se tak s bohatou historií značky 
ŠKODA. Pro zájemce začínají každou celou 
hodinu 40 minutové komentované prohlídky 
expozice ŠKODA Muzea a depozitáře prototypů 
(zahájení na recepci muzea, předchozí rezervace 
není nutná).

ŠKODA Muzeum a ŠKODA Zákaznické centrum, 
od 9 do 17 hodin, vstup zdarma. 

8. – 9. 6. – VÍKENDOVÝ FESTIVAL IQ PLAY
Pobavení a poučení dětí i dospělých přinese 
vrcholnou měrou Festival IQ Play - hravá výstava, na 
které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry 
a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, 
Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, 
stavebnice a zvětšeniny her. Festival je rozdělen 
do několika zón podle druhu her. Zóna logických 
her je plná společenských deskových her, smart 
her pro jednoho hráče, logických a deskových her. 
Stavebnicová zóna nabízí stavebnice z nejrůznějších 
materiálů včetně méně známých stavebnic. Baby 
zónu pak tvoří obří stavebnice, logické skládačky 
a smyslové hračky. Celý festival zahrnující na 300 
různých her je návštěvníkům sobotního Dětského 
dne k dispozici zdarma od 10 do 17 hodin. Festival 
bude přístupný i během neděle 9. 6. od 9 do 
17 hodin v rámci běžného vstupného do muzea.  

11. 6. – ALTERNATIVNÍ POHONY: MINULOST, 
SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
Elektřina, dřevoplyn, LPG, CNG nebo vodík? Pohled 
do historie zprostředkuje Lukáš Nachtmann, 
současný vývoj a perspektivy dalšího směřování 
značky představí Martin Hrdlička, vedoucí vývoje 
podvozku a agregátu ŠKODA AUTO. Sál L&K Fórum 
od 17:30 hodin, vstup zdarma.

Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea 
a v síti Ticketmaster denně od 9:00 do 17:00 
hodin.

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

PŘIPRAVUJEME
PROHLÍDKY ŠKODA MUZEA 
O CELOZÁVODNÍ DOVOLENÉ
V době celozávodní dovolené od 22. 7. do 2. 8. 
2019 nabízíme v pracovních dnech návštěvníkům 
komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea 
a depozitáře prototypů v českém jazyce bez 
nutnosti předchozí rezervace. Prohlídky začínají 
v 9:00, 11:00, 13:00, 15:00. Délka prohlídky je 1,5 
hodiny, v případě zájmu se dostavte 10 minut před 
zahájením prohlídky na recepci ŠKODA Muzea. Cena 
za prohlídku se neliší od aktuálního ceníku. V případě 
zájmu o cizojazyčný výklad kontaktujte návštěvní 
službu ŠKODA Muzea na tel. +420 326 8 31134.

EXKURZE DO VÝROBNÍHO ZÁVODU ŠKODA 
AUTO BĚHEM SRPNA
Mimořádně během měsíce srpna od 5. 8. do 30. 
8. 2019 nabízíme pro návštěvníky bez vlastního 
dopravního prostředku možnost využití námi 
sjednané autobusové dopravy pro exkurzi do 
výrobního závodu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. 
Exkurze do závodu začínají  v 10:30 a 14:00 ve 
všední dny. Poté navazuje komentovaná prohlídka 
expozice a depozitáře ŠKODA Muzea. Celková délka 
programu je 3 hodiny. Cena za exkurzi se neliší od 
aktuálního ceníku. Prohlídka závodu je určena pro 
osoby starší 10 let. Kapacita omezena. Pro rezervace 
a více informací kontaktujte návštěvní službu 
ŠKODA Muzea na tel. +420 326 831 134 či recepci 
+420 326 832 038. 

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

KVASINY – 70 LET S OKŘÍDLENÝM ŠÍPEM
Východočeské Kvasiny si v letošním roce 
připomínají 70 let od připojení místní továrny 
k mladoboleslavské automobilce. Prvním vozem 
značky ŠKODA vyrobeným v Kvasinách byl již v roce 
1947 ŠKODA SUPERB OHV. Výstava návštěvníky 
ŠKODA Muzea seznámí s historií výrobního závodu 

Kvasiny od doby, kdy se v něm poprvé začaly 
vyrábět automobily, a připomene nejúspěšnější vozy, 
které vyjely z bran kvasinské továrny. 
Výstava je k vidění od 8. května do 1. září 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.

RÁJ HLAVOLAMŮ – LETNÍ INTERAKTIVNÍ 
VÝSTAVA 
Během letních prázdnin si návštěvníci ŠKODA 
Muzea mohou prohlídku stálé expozice zpestřit 
interaktivní výstavou Ráj hlavolamů. Na návštěvníky 
všech věkových kategorií čekají drobné i maxi 
prostorové hlavolamy (Edisonovo vlákno, Holandský 
biliard, Bludiště pro 4 Ruce), smart games, deskové 
hry pro dva a více hráčů či optické klamy. 
Pro nejmenší bude k dispozici dětský koutek se 
stavebnicemi. Těšit se můžete na sbírku ježků v kleci 
nebo Rubikových kostek či japonských kovových 
hlavolamů. Sál Hieronimus od 1. 7. do 11. 8. denně 
od 9 do 17 hodin.

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. 


