
18. 11. – 22. 11. – TÝDEN ARABSKÝCH SPECIALIT
V tomto podzimním týdnu mohou hosté ochutnat pokrmy 
arabské kuchyně, Blízkého a Středního Východu. Základem 
této kuchyně je velké množství zeleniny, luštěnin, obilovin 
a masa, které jsou ochucené typickým kořením. Ochutnat 
můžete například hovězí kebab s česnekem a mátou, 
pečenou mrkev s cizrnou, kuřecí shawarma či falafel  
z červené řepy. Rezervace: T +420 326 831 243, +420 739 
544 057, E-mail michal.cermak@zatisigroup.cz. 

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 otevírací 
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, www.rodnydumporsche.cz. 

Info mimo otvírací dobu na tel.: +420 326 832 038.

2. 12. – ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM 
A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Přijměte pozvání na čarovné putování adventním časem, 
při kterém potkáte lucky, barborky, černého Ambrože, 
perchtu, ale i čerty a samotného Mikuláše - tedy bytosti, 
které naši předci důvěrně znali. Předvánoční atmosféra 
pomůže poodhrnout roušku starých lidových zvyků  i pro 
nejmenší návštěvníky a je spojena s tradiční mikulášskou 
nadílkou. Dárkové balíčky k rozdávání Mikulášem (označené 
jmenovkou) přineste na začátek své skupiny na recepci 
Rodného domu. Netradiční cesta za tradičními lidovými 
zvyky v podání Divadýlka na Dlani začne v 17 a 18 hod.  
Od 15 hodin je otevřena kavárna a pro děti bude připraveno 

zdobení perníčků. Vstupné 80,- Kč. Vstupenku je třeba 
zakoupit pro dítě i doprovod. Předprodej a rezervace  
v Rodném domě F. Porscheho pátek až neděle, od 9  
do 17 hod., tel. 326 8 32028.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „KŘIŽOVATKY TECHNIKY“
10. 12. – HISTORIE ČERPACÍCH STANIC
Zveme vás na druhé setkání nového cyklu přednášek  
z historie techniky. Na úvodní říjnovou přednášku, věnovanou 
českému technikovi a vynálezci Ludvíku Očenáškovi, naváže 
v úterý 10. prosince 2019 Jiří Křížek, ředitel Severočeského 
muzea v Liberci. V rámci své přednášky přiblíží vznik a vývoj 
čerpacích stanic, které byly stěžejní při rozvoji automobilismu. 
Začátek v 17:30. Vstup zdarma. Před začátkem je možné 
shlédnou expozici Rodného domu, kterou nově obohacuje 
vítězný vůz závodu 24 hodin Le Mans z roku 2016: Porsche 
919 Hybrid. 

Využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku Rodný 
dům F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za zvýhodněnou cenu. 
Více informací na www.rodnydumporsche.cz.
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7. 11. – DĚTSKÁ NOTA 2019 „ŠKOLA V PŘÍRODĚ“
Dětský pěvecký sbor Paprsek srdečně zve na 46. ročník 
autorské soutěže písní pro děti. Slavnostní koncert pro 
veřejnost se koná tradičně ve čtvrtek od 17 hod.  Vstupné 
160,- Kč. Předprodej od 15. 10. v Infocentru MB.

11. 11. – PŘEDNÁŠKA DR. PEKAŘOVÉ
Další ze série přednášek psycholožky dr. Lidmily Pekařové, 
tentokrát na téma „Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma 
i ve škole“. Předprodej a rezervace vstupenek na www.
kreatina.cz, tina@bradlec.net. Sál L&K Forum, od 16:30. 
Vstupné 200,- Kč. 

14. 11. – CESTOVATELSKÁ DIASHOW MARTINA 
LOEWA: ZÁPAD USA 
Jarní cesta americkým státem Oregon od pobřeží Pacifiku 
k zasněženým vrcholům Kaskádového pohoří. Příběh 
dobrodružné cesty plný úžasných fotografií a poutavého 
vyprávění: Od Kráterového jezera k velké řece Columbia. 
Vysoké sopky, malebné vodopády, hluboké lesy, zrcadlová 
jezera a dobré pivo. Více na www.promitani.cz. Sál L&K 
Forum, od 19:00. Vstupné 160,- Kč.

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 L&K Forum, od 
19:00, koncert k stání.  Předkapela Martyho Banda.  Vstupné 
440,- Kč, na místě 490,- Kč. 

26. 11. – ADVENTNÍ KONCERT NEREZ & LUCIA 
Závěrečný koncert abonentního cyklu „World Music“. 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. Sál L&K Forum, stolkové 
uspořádání, od 19:00. Vstupné 300,- Kč. 

26. 11. – GARÁŽE: ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY 
Závěrečná přednáška letošního přednáškového cyklu 
bude věnována garážím. O jedinečných architektonických 
skvostech, které jsou neodmyslitelnou součástí historie 
motorismu, povypráví Jaroslav Zeman. Sál Hieronimus II,  
od 17:30. Vstupné volné. Před přednáškou je možné zdarma 
shlédnout expozici ŠKODA Muzea.

30. 11. – ROZTANČENÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV 
IV. ROČNÍK
Velkolepá tanečně-zábavní show se již počtvrté vydává  
do Mladé Boleslavi. Herci a herečky z vybraných divadel se 
utkají v pomyslném tanečním souboji v latinskoamerických 
a standardních tancích. Autorský projekt Martina Šimka 
a Terezy Řípové nabízí živý hudební doprovod, finálovým 
galavečerem provedou Světlana Witowská a David 
Gránský. Mezi účinkujícími se diváci mohou těšit na Vandu 
Hybnerovou, Petra Vondráčka, Vojtěcha Drahokoupila, Evu 
Burešovou, Václava Jílka atd. Více informací na oficiálním 
webu projektu: www.roztancenedivadlo.cz. Sál L&K Forum, 
od 19:00. Vstupné 499,- Kč.

PŘIPRAVUJEME 

3. 12. – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Kreativní dílna s vánoční tematikou určená dětem každého 
věku je tentokrát věnována výrobě andělů.  Rodiče jsou 
vítáni. Nutná předchozí rezervace na tel. 326 832 038. 
ŠKODA Muzeum, od 15:00 do 17:00. Vstupné: 50,- Kč.

5. 12. – ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM
Čarovné putování muzeem, při kterém potkáte lucky, 
barborky, černého Ambrože, perchtu, ale i čerty a samotného 
Mikuláše. Spojené s tradiční mikulášskou nadílkou v podání 
Divadýlka na Dlani. Začátky v 16, 17, 18 a 19 hod. Dárkové 
balíčky k rozdávání Mikulášem (označené jmenovkou) 
přineste na začátek své skupiny na recepci muzea. Vstupné 
80,- Kč. Vstupenku je třeba zakoupit v předprodeji pro dítě 
i doprovod. 

11. 12. – ZROZENÍ: DAGMAR PECKOVÁ & MUSICA 
BOHEMICA 
Vánoční koncert plný nejkrásnějších českých a moravských 
vánočních koled a adventních písní staré Evropy v podání 
mezinárodně uznávané sólistky Dagmar Peckové a souboru 
Musica Bohemica pod vedením dirigenta Jaroslava Krčka. 

Koncert je oslavou Vánoc ve stylových úpravách vánočních 
písní z jejich nového společného alba Zrození.  Sál L&K 
Forum, od 19:00. Vstupné 690,-/590,- Kč. Mládež do 15 let 
30% sleva, ZTP 50% sleva. 

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

ŠKODA OCTAVIA & ŠKODA FELICIA „60“
Vozy ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA FELICIA letos slaví 60 let od 
zahájení výroby. První octavie sjely z linky v Mladé Boleslavi 
již v průběhu ledna 1959. V první polovině devadesátých let 
20. století pak na oblíbený model navázala první novodobá 
generace, z níž se brzy stal bestseller značky ŠKODA. Jeden 
z nejoblíbenějších českých kabrioletů, ŠKODA FELICIA, se 
poprvé představil 1. března 1959 na autosalonu v Lipsku. 
Výstava návštěvníky ŠKODA Muzea seznámí s těmito 
legendárními modely značky ŠKODA, poukáže i na úspěchy 
vozu ŠKODA OCTAVIA TOURING SPORT na závodních 
tratích a připomene i jejich následovníky včetně úspěchů 
vozu ŠKODA OCTAVIA WRC. Výstava je k vidění od 11. září 
2019 do 5. ledna 2020.

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. Online rezervace na muzeum.
skoda-auto.cz/prohlidky.

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. 11. –  BURGER VEČER
Připravili jsme si pro vás další, již v pořadí třetí burger večer. 
Od 18 hodin  připraví šéfkuchaři z vyhlášené restaurace 
BURGER HOUSE & BAR HILLBILLY degustační menu 
tří burgerů:  ROQUEFORT JOHNY BURGER, JERRY´S 
CHICKEN BURGER, JOE´S GOAT BURGER. Cena 
degustačního menu je 420,- Kč za osobu. V ceně jsou 
zahrnuty 3 ks burgerů. Rezervace míst je možná nejpozději 
do pondělí 11. 11. 2019. 


