Otevírací doba: pátek – neděle, 9 – 17 hod., 31. 12. do 14 hod.
Zavřeno 24., 25., 26. 12. a 1.1.
Kontakt: Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou,
tel.: 420 326 832 028 e-mail: Vratislavice@skoda-auto.cz.
Mimo otvírací dobu vám rádi podáme informace
na tel.: 420 326 832 038.

ŠKODA
MUZEUM

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 do 17 hod. a před každou akcí. Rezervace na tel.
326 831 243.
12. 1. – CRIMI DINER
Nechte se vtáhnout do divadelního představení během večeře
v Café/Restaurantu Václav. Divadelní společnost si pro vás
připravila další detektivní příběh, který bude doplňovat
speciálně připravené menu. Začátek akce od 18 hod.,
restaurace otevřena do 22 hod. Cena vstupenky 400,- Kč.
Rezervace možná přímo v restauraci nebo na tel.: 326 831 244,
326 831 243.
23. – 29. 1. – TÝDEN S HORKÝMI NÁPOJI
14. 2. – SV. VALENTÝN
Přijďte oslavit svátek zamilovaných do Café/Restaurantu
Václav. Těšit se můžete na romantické menu sestavené
šéfkuchařem cateringové společnosti Zátiší group. Připraven
pro vás bude valentýnský doprovodný program. Začátek akce
od 18 hod., restaurace otevřena do 22 hod. Rezervace možná
přímo v restauraci nebo na tel.: 326 831 244, 326 831 243.
20. – 26. 2. – TÝDEN SLOVENSKÉ KUCHYNĚ

ŠKODA Muzeum
Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T: 326 8 32038
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz
Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea
denně od 9 do 17 hod.
Změna programu vyhrazena!

Program kulturních akcí a výstav

Leden a únor 2017

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ
17. 1. – DĚTSKÉ ODPOLEDNE „PO STOPÁCH VOZU
ŠKODA OCTAVIA“
Srdečně zveme všechny děti školního věku na
zábavně-naučné odpoledne do ŠKODA Muzea, během kterého
se dozvědí, proč se Octavia jmenuje Octavia, navštíví
Zákaznické centrum a prohlédnou si nejnovější model ŠKODA
Octavia, porovnají, čím se od sebe liší jednotlivé modely
a jakým vývojem prošly až do dnešní podoby. Také se podívají
se na film skrze 3D brýle, v soutěžích si procvičí svoji paměť
a nakonec si vyrobí dle své fantazie autíčko. Účast rodičů je
vítána, ale není nutná. ŠKODA Muzeum, již od 15.30 do 17 hod.
Vstupné 50,- Kč. Rezervace na tel. 326 8 32038.
31. 1. – PŘEDNÁŠKA PHDR. PEKAŘOVÉ
Další ze série přednášek přední české psycholožky PhDr.
Lidmily Pekařové. Přednáška je určena nejen rodičům, ale
i všem ostatním, kteří přijdou do kontaktu s dětmi.
Celá přednáška je prezentována zábavnou a poutavou formou.
Sál L&K Forum, od 16.30 hod. Vstupné 200,- Kč. Rezervace
a podrobnosti na www.kreatina.cz, nebo na tel. 777 237 048.
3. 2. – DIASHOW MARTINA LOEWA – IRSKO
Země tajemných klášterů a hradů, zelených pastvin a divokých
mořských útesů, s dobrými lidmi a všude znějící hudbou.
K tomu dávné keltské kříže a ještě starší megalitické hrobky.
Irsko, jak jej (asi) neznáte – krásné počasí, daleké výhledy, hory,
moře s ostrovy a vysokými útesy. L&K Forum, od 19 hod.
Vstupné 140 Kč.
6. 2. – ZOË SCHWARZ BLUE COMMOTION
V úvodním koncertu tematického abonentního cyklu „Divy
písničkářské scény“ se představí vynikající bluesová zpěvačka
Zoë Schwarz z Velké Británie. Doprovodí ji kapela Blue
Commotion, která má za sebou velmi úspěšné poslední tři
roky, během nichž vydala čtyři CD. V roce 2014 a 2015 se Blue
Commotion umístili jako třetí nejlepší britská bluesová kapela
roku dle British Blues Award a jejich vokalistka Zoë Schwarz
byla tamtéž dvakrát nominována na britskou bluesovou
zpěvačku roku! Do České republiky v rámci turné přijede kromě
zpěvačky také kytarista Rob Koral. Kapelu doplní Miloš
Klápště/Matěj Černý na baskytaru a Tomáš Hobzek na bicí.
L&K Forum, od 19 hod. Předprodej abonentek na všechny tři
koncerty cyklu v ceně 600 Kč do 22. 1. 2017, poté bude zahájen
předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty v ceně 250 Kč.
13. 2. - POSLEDNÍ RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ
Legendární zpěvačka se rozhodla, že v roce 2017 ve svých
pětasedmdesáti ukončí pěveckou kariéru. Nenechte si ujít její
poslední recitál! Umění odejít je disciplína, kterou zvládá

málokdo. Marta Kubišová má však v tomto ohledu jasno. Naposledy se
podělí sama o sebe s diváky tím, co umí nejlépe: písněmi. Její poslední
recitál s živou kapelou, v níž se budou střídat její dva stálí
spolupracovníci, kapelmajstři Petr Malásek a Karel Štolba, bude již
tradičně moderován ředitelem divadla Ungelt Milanem Heinem
a nabídne to nejlepší z celé kariéry této uhrančivé osobnosti. Užijte si
nezapomenutelný večer plný zralého muzikantství a oduševnělého
lidství. LK Forum, od 19 hod. Vstupné 450 Kč, předprodej na recepci
ŠKODA Muzea, denně od 9 do 17 hodin a v síti TicketPro.
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit
v Café/Restaurantu VÁCLAV.

Připravujeme:

8. 3. – Eko Tom Film Festival
13. 3. – Koncert Crystal Monee Hall Band
25. 3. – Koncert kapely Wohnout
23. 3. – KONCERT KAPELY VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND
Po roční odmlce se zpěvák Vojtěch Dyk a kapela B-SIDE BAND
s bandleaderem Josefem Buchtou vrací na koncertní pódia. Připraveno
je nové turné s novým repertoárem a v novém stage designu.
Na koncertech zazní z velké většiny nový repertoár, a to jak autorské
skladby, tak největší světové hity v novém aranžmá pro B-SIDE BAND.
Současně je turné malou oslavou desátých narozenin B- SIDE BANDu.
Více informací na: www.vojtechdyktour.cz. ŠKODA Muzeum, Sál LK
Forum, od 19 hodin. Vstupenky v ceně 700 Kč jsou již v předprodeji na
recepci ŠKODA Muzea, denně od 9 do 17 hodin a v síti ticketstream.cz.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
CESTA K ÚSPĚCHU: ŠKODA OCTAVIA SLAVÍ 20 LET
Před 20 lety debutovala ŠKODA OCTAVIA, jedna z nejúspěšnějších
modelových řad značky ŠKODA. Během následujících dvaceti let
ŠKODA OCTAVIA výrazně přispěla k dalšímu rozvoji mladoboleslavské
automobilky a stala se s počtem 5 milionů vyrobených vozů
nejprodávanějším modelem. Výstava bude pro veřejnost otevřena
od 28. září do 9. února 2017.
ŠKODA: HVĚZDA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
Počátky kinematografie v českém prostředí spadají do stejného
časového období jako vývoj domácích automobilů i motocyklů. První
filmy na světě vznikly právě v roce 1895, kdy byla založena společnost
Laurin & Klement, předchůdce společnosti ŠKODA. Automobily i
motocykly z Mladé Boleslavi zazářily v celé řadě populárních českých
a československých filmů, v některých si dokonce zahrály hlavní roli.
Výstava ve ŠKODA Muzeu připomíná tyto motorové hvězdy stříbrného
plátna a televizních obrazovek pohledem do zákulisí natáčení, řadou
unikátních fotografií, filmových plakátů, legendárními „hláškami“
i projekcí oblíbených scén. Veřejnosti je přístupná od 16. září 2016
do 9. února 2017.

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) při příležitosti výstavy EXP0 2000.
Český umělec David Černý je znám především jako tvůrce
figurativních soch pro veřejný prostor. Vystudoval design
a sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
a je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Mezi jeho díla
patří Růžový tank, Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod.
Po předchozí rezervaci na tel. 326 831 135 nabízíme
komentované prohlídky pro školy a veřejnost.
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. 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.

RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO
VE VRATISLAVICÍCH
Zveme vás 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.

