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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. 

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!
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PROGRAM ŠKODA MUZEA

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 pracovní 
dny v 10:30 a 14:00. 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. 

10. 8. –  DEN PLNÝ HLAVOLAMŮ 
V sobotu 10. srpna rozšíří výstavu Ráj hlavolamů 
workshop s více než 150 hlavolamy. Sál Hieronimus II 
od 10 do 16 hodin.

PŘIPRAVUJEME NA PODZIM

NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY 
- podzimní pokračování přednáškového cyklu z historie 
automobilky
24. 9. – SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO
22. 10. – 60 LET: OCAVIA A FELICIA
26. 11. – GARÁŽE: ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
14. 9. – ŠVANDOVO DIVADLO: CRY BABY CRY
10. 10. – DIVADLO NA JEZERCE: MANŽELSKÉ 
VRAŽDĚNÍ
30. 10. – DIVADLO NA ZÁBRADLÍ: MÝCENÍ

PODZIMNÍ ABONENTNÍ CYKLUS: WORLD MUSIC
25. 9. OD 19:00 – ZUZANA LAPČÍKOVÁ QUINTET
Zuzana Lapčíková je výraznou zpěvačkou a skvělou 
hráčkou na cimbál. Za album Rozchody a Návraty 
obdržela cenu Anděl. V doprovodu kontrabasu, klavíru, 
saxofonu a bicích propojí moravský folklór s jazzovými 
a latinsko-americkými rytmy. 

21. 10. OD 19:00 – JAMAIR & IRENA 
BUDWEISEROVÁ
V nově vzniklé hudební formaci se sešli tři výrazní 
interpreti – Irena Budweiserová, Mário Bihári a Jakub 
Racek. Představují svůj pohled na world music. Uslyšíte 
spirituály, španělské písně, romskou hudbu, písně 
sefardských Židů – virtuózně zahrané skladby nabité 
emocí a vášní. 

26. 11. OD 19:00 – ADVENTNÍ KONCERT 
NEREZ & LUCIA 
Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál, zakládající členové 
legendární skupiny Nerez, spojili své síly se zpěvačkou 
Lucií Šoralovou v projektu NEREZ & LUCIA. Zahrají hity 
původní sestavy i písně pro adventní a vánoční čas. 

Cena abonentky 700 Kč. Zahájení předprodeje abonentek 
21.6. Prodej zbylých vstupenek na jednotlivé koncerty 
v ceně 280 a 300 Kč bude zahájen 5. září. 

4. 9. – VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND: 
BEST OF 10
Před deseti lety mnozí nevěřili v ambiciózní cíle 
brněnského B-Side Bandu. Dnes jsou společně 
s Vojtěchem Dykem headlinery festivalů, vyprodávají haly 
a míří za hranice. Než tak učiní, rozhodli se připomenout 
nejen českému a mladoboleslavskému publiku, ale 
i sobě, jak začínali a kde jsou dnes. Během koncertu 
s podtitulem „Bea(ý)t ve swingu 10 let“ zazní swingové 
aranže,  se kterými kdysi vtrhli jako vítr na tuzemskou 

hudební scénu, i originální písně z dřívějších tour. Zlatým 
hřebem bude sada současných tanečních songů, které 
všichni fanoušci dobře znají. Na pódiu návštěvníci navíc 
uvidí originální projekce vtipně mapující průběh společné 
životní dekády. Sál LK Forum, od 19 hodin, koncert 
k sezení. Vstupné 1090,- /990,- /590 Kč. Mládež do 
15 let 30% sleva. 

23. 9. – ČESKÁ FILHARMONIE: OKRESNÍ PŘEBOR 
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
Jak se hraje na českých vesnicích a jak zní hudební tým 
lidové hudby? Kde hraje „kontráš“? Co je to „přiznávka“? 
A co znamená, když se hraje „zhusta“? Vše se dozvíte na 
koncertě z cyklu Hudební jednohubky České filharmonie, 
na kterém se představí Cimbálová muzika České 
filharmonie. Programem provede Klára Boudalová. 
Sál LK Forum, koncerty pro 1. stupeň základních škol 
od 10:00 a 12:00 hodin v ceně 140 Kč (pedagogický 
doprovod zdarma). Večerní koncert od 18:30 hodin, 
vstupné 300 Kč. 

5. 10. – KOUZELNÁ ŠKOLKA: 
MICHALOVI MAZLÍČCI

7. 10. – PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
Koncert mapující tvorbu Petra Hapky zpřístupní 
i mimopražským divákům atmosféru z vyprodané O2 
Arény koncertu „Petr Hapka žije!“. V tomto roce uplyne 
5 let od úmrtí Petra Hapky, jehož písňová i scénická 
tvorba patří k absolutní špičce naší hudební scény. 
Na koncertě vystoupí někteří ze zpěváků, kteří již 
v minulosti interpretovali jeho písně. Jsou to například 
Hana Holišová, Jan Maxián, František Segrado, Lenka 
Nová, Jan Sklenář a Petra Hřebíčková. Zpěváky doprovodí 
pětičlenný orchestr sólistů pod vedením Petra Maláska, 
který je sám o sobě garantem skvělého provedení písní. 
Stejně jako jsou písně z dílny Petra Hapky produktem 
„s doživotní zárukou”, které prověřil čas, je i představení 
postaveno tak, aby bylo pro diváky výjimečným zážitkem. 
Sál LK Forum, od 19:00 hodin, koncert k sezení. Vstupné 
400,- / 350,- Kč. Mládež do 15 let 30% sleva. 

24. 10. – PŘEDNÁŠKA DR. PEKAŘOVÉ

21. 11. – JELEN: PŮLNOČNÍ VLAK MICHALA 
TUČNÉHO
Během podzimního turné s Míšou Tučnou, dcerou 
countryové legendy, připomene kapela Jelen 
legendárního zpěváka Michala Tučného. Koncert se 
uskuteční u příležitosti vydání speciálního alba Jelen: 
Dostavník Michala Tučného. Fanoušci si tak budou moci 
ještě intenzivněji vychutnat pověstnou jelení energii, 
kterou podpoří i talentovaná písničkářka Tereza Balonová. 
Mezi písněmi nebude chybět ani na podzim vydaný 
singl Spím v obilí, který se dočkal velmi kladných reakcí, 
nebo hit Pověste ho vejš. Sál LK Forum, od 19:00 hodin, 
koncert k stání. Vstupné 440,- Kč, na místě 490,- Kč. 

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.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

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 
9:00 do 17:00 hodin.

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.


