
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Dny pro klobouk 2022 

Také v roce 2022 uspořádalo Návštěvnické centrum Nový Jičín oblíbenou akci s názvem Den pro 

klobouk. Proběhla tradičně ve čtyřech termínech – 21. května, 16. července, 20. srpna a 24. září, vždy 

v 10:00, 12:00 a ve 14:00 hodin. Každé projížďky se mohlo zúčastnit 11 osob, celkově se s historií 

i současností kloboučnické výroby ve městě seznámilo přes 130 lidí. 

Den pro klobouk je součástí projektu Technotrasa – surová krása, díky níž může veřejnost poznávat 

zajímavá místa Moravskoslezského kraje, spjatá například s těžbou a zpracováním nerostných surovin, 

praktickým využitím přírodních živlů, dopravou, ale i s vojenstvím a požární ochranou či řemeslem. 

Projekt Technotrasa zde probíhá od roku 2012 a v současné době spojuje přes 30 technických 

zajímavostí – jednou z nich je Expozice klobouků v Návštěvnickém centru v Novém Jičíně. 

Kromě prožitku z jízdy historickým autobusem Tatra z roku 1929 se účastníci akce blíže seznámili 

s továrnami, které mají největší slávu již za sebou, a také s těmi, které fungují dodnes. Zároveň měli 

jedinečnou možnost nahlédnout do „zelených“ Hücklových vil, do areálu firmy TONAK a vyrobit si svůj 

miniklobouček na unikátním funkčním parním stroji, který v Česku nemá obdobu. 

Rádi bychom poděkovali našim partnerům, kteří se na přípravě akce podíleli – Moravskoslezskému kraji 

za spolufinancování jízd historickým autobusem a pořízení tabletu, na němž ukazujeme účastníkům 

dobové fotografie navštívených míst, společnosti TONAK za umožnění vjezdu do jejího areálu, a také 

všem účastníkům akce. 

Již nyní pro Vás připravujeme další termíny Dne pro klobouk na příští rok. Sledujte proto naše webové 

stránky a sociální sítě, aby Vám nic neuniklo. 

Na viděnou při Dnech pro klobouk v sezoně 2023! 
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