12.3.2012 Olomouc
Muzeum VETERAN ARENA v Olomouci informuje
o novinkách na turistickou sezónu 2012.
Muzeum historických automobilů a motocyklů VETERAN ARENU navštívilo od otevření 15.5.2010 do
dnešních dnů bezmála 43.000 návštěvníků. Z tohoto počtu bylo více než 20.000 turistů, čímž se
muzeum pro město Olomouc stává významnou turistickou destinací, což ji vyneslo na 4. místo
v návštěvnosti turistických destinací v Olomouci.
Na rok 2012 muzeum připravilo pro návštěvníky novinku s názvem „3 výstavy za 1 vstupné“. Jedná
se o koncept, kdy návštěvníci uvidí za 1 vstupné 3 navzájem se prolínající výstavy v rámci interiéru
budovy muzea:



Historické automobily a motocykly - 160 exponátů – 100 automobilů, 30 motocyklů a
další exponáty související s historií motorizmu jako stabilní motory, benzinové stojany,
motory, atd.



Historie techniky - přes 400ks historických telefonů. V současnosti největší výstava
historických telefonů v České republice z časového období 1890-1980.



Galerie umění - autorské prodejní výstavy umění, kde se v současnosti představujeme
výběr 26 autorů Unie výtvarných umělců Olomoucka s názvem Tendence 2012.

Tímto novým přístupem vycházíme vstříct širšímu spektru našich návštěvníků, kteří nás mohou
navštívit i s jiným cílem než je pouhé zhlédnutí klasického muzea historických automobilů a
motocyklů. Na své si tedy přijdou milovníci historických automobilů, milovníci umění a dále
návštěvníci, kteří se chtějí seznámit s historií telefonní techniky. V rámci České republiky je
koncept „3 výstavy za 1 vstupné“ ojedinělý a pokud připočteme měnící se expozice jak automobilů,
tak i techniky a galerie vyjde nám unikátní muzeum, které snese srovnání s velkými muzei
evropského formátu. Návštěvníci, kteří nás navštíví i 2x do roka, díky konceptu „3 výstavy za 1
vstupné“ uvidí vždy něco nového a odchází spokojeni.
Zveme širokou veřejnost k návštěvě tohoto ojedinělého muzea. Vaše návštěva podpoří dobrou věc.
Výběr zajímavých informací a technických dat o muzeu:














Největší soukromé muzeum svého druhu v České republice
Největší ucelená sbírka vozů WIKOV na jednom místě
Nejstarší exponát – WIKOV 16/4, rok 1924 prototyp
Nejcennější exponáty – Praga Grand r. 1929 a Tatra 17/31 Sport
Nejtěžší automobil – Pancéřovaná Škoda VOS s hmotností 4,5 tuny
Nejlehčí automobil – Z4 III. Série
Plocha muzea 2200m2
Objem muzea 11880 m3
Kavárna o 60 místech s parkovištěm
Počet návštěvníků za rok 2011 – 23538 osob
Nejvzdálenější návštěvník – Austrálie
Největší výstava historických telefonů v České republice

Více informací naleznete na www.veteranarena.cz
Provozní doba: UT-NE 10:00 – 17:00
Kontakt pro novináře:
Michal Konečný
mkonecny@veteranarena.cz

