
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Výzva mistra Prokopa: „Staň se kloboučníkem!“ 

Ještě hravější než dosud je nyní Expozice klobouků v novojičínském Návštěvnickém centru. Vedle 

samotné prohlídky, zkoušení skutečných i virtuálních pokrývek hlavy a zdobení minikloboučků podle 

vlastní fantazie chce upoutat pozornost návštěvníků novou multimediální hrou s názvem „Staň se 

kloboučníkem!“. 

„Přemýšleli jsme, jak by si mohli ověřit znalosti nabyté během prohlídky. Napadl nás zábavný kvíz na 

velkém dotykovém panelu, s jehož pomocí by si alespoň teoreticky vyzkoušeli kloboučnické řemeslo,“ 

vypráví vedoucí Návštěvnického centra a iniciátorka myšlenky Radka Bobková. 

Laskavým průvodcem hrou je animovaná postava kloboučnického mistra Prokopa, promlouvající 

hlasem ostravského herce Tomáše Jirmana. Mnohé překvapí, že Prokop kdysi skutečně žil. „Kloboučník 

téhož jména byl jedním z nejstarších známých obyvatel Nového Jičína, zaznamenaným v dobových 

listinách,“ potvrzuje historik a spoluautor hry Radek Polách z Muzea Novojičínska. „Jeho působení k 

roku 1506 doložil bývalý historik a archivář Adolf Turek ve své knize Hrad a panství Starý Jičín.“ 

Mistr Prokop cestuje v čase ze 16. do 21. století, aby dětem i dospělým kladl otázky týkající se celého 

procesu výroby klobouků, od výběru materiálu po konečnou úpravu, a nabídl jim vždy několik 

možností. „Často se stává, že lidé záměrně vybírají i chybné odpovědi, jen aby si rozšířili svůj obzor,“ 

usmívá se Bobková.      

Hru na kloboučníka Návštěvnické centrum pořídilo za finančního přispění Moravskoslezského kraje ve 

snaze obohatit expozici o nové prvky a učinit ji ještě atraktivnější. Za nebývalým úspěchem u veřejnosti 

stojí také nápadité výtvarné, grafické a technické zpracování, které je dílem animátorů a specialistů na 

informační technologie. „Spojili jsme dvě věci, totiž že se lidé něco dozvědí a zároveň je to baví. My jsme 

ale měli ještě jednu ambici – vytvořit dramatický oblouk opírající se o poutavý příběh,“ prozrazuje 

vedoucí týmu animátorů Adam Parma.          
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