Expozice klobouků
Unikátní expozice, která je věnovaná technologickému procesu výroby
klobouků, se nachází v prvním poschodí Návštěvnického centra (dále jen
NCNJ). Postupně se seznámíte s pozoruhodným procesem výroby klobouků, a to poutavou a zábavnou formou. Díky interaktivním prvkům
zažijete aktivní prohlídku, při které odhalíte kouzlo vzniku klobouku od
prvotně získané suroviny až po finálně ozdobený výrobek. Poznáte také
historii kloboučnictví a nakonec si můžete zahrát i na kloboukového návrháře ve tvůrčí dílně.
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Technologie výrobního procesu

V první části expozice se postupně seznámíte s technologickým postupem
výroby klobouků. Prohlédnete si a na vlastní kůži vyzkoušíte proměnu materiálu v určitých fázích zpracování. Do pozoruhodného procesu výroby Vás
vtáhnou autentické videoukázky z jednotlivých úseků tovární výroby. Poznáte zde rovněž důležité mezníky a události spojené s tradicí kloboučnictví
na Novojičínsku. Kromě historického
panelu získáte doplňující informace ze
světa klobouků i v promítacím koutku,
kde si dle vlastního výběru můžete spustit filmovou projekci. Pro ty nejmenší
máme připravenou sérii pohádek Boba
a Bobka. Expozici doplňují i exponáty
výrobních strojů.
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Ateliér

Úpravě klobouků je věnována druhá část expozice. Dospělí i děti si zde
mohou vyzkoušet svou vlastní tvořivost a výtvarné nadání. Připraven pro
Vás bude k zakoupení interaktivní balíček obsahující vytvarovaný miniklobouček se zdobením, ze kterého si můžete vlastnoručně vytvořit originální
suvenýr. Pro nejmenší návštěvníky je
v ateliéru připraven dětský hrací koutek, rozšířený o nové zábavné hlavolamy. Ateliér je rovněž místem konání
workshopů. Na funkčních strojích Vám
bude předvedeno dotvarování pokrývek hlavy a lisování minikloboučků.
Workshop si můžete objednat na webových stránkách www.mestoklobouku.
cz, emailem nebo telefonicky.
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Zkoušírna

Závěrečná část expozice nadchne všechny parádnice i milovníky klobouků.
Ve zkoušírně budete mít k dispozici více
než 300 klobouků k libovolnému zkoušení a vybírání nejslušivějšího modelu.
O tom, že na každou hlavu se klobouk
najde, se přesvědčíte v digitální zkoušírně. Vaši fotografii s kloboukem si pak
můžete přes webkamerový program zaslat elektronickou poštou jako pozdrav
přátelům.

Kontakt

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM

Masarykovo náměstí 45/29, 741 01 Nový Jičín (Laudonův dům)
tel.:+420 556 711 888, +420 556 768 288, mob.: +420 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.mestoklobouku.cz, www.expozicelaudon.cz, www.icnj.cz
GPS: 49°35'39.198"N 18°00'39.006"E

NOVÝ JIČÍN
– město klobouků

Provozní doba expozice NCNJ
Celoročně

Po – Pá
So – Ne

8:00 – 17:00
9:00 – 16:00

Ceník vstupného
Typ vstupenky

Základní

Zvýhodněné

Rodinné

Samotné vstupné
do expozice NCNJ / Klobouky

40 Kč

20 Kč

80 Kč

Samotné vstupné do expozice
NCNJ / Generál Laudon

40 Kč

20 Kč

80 Kč

Společná vstupenka
60 Kč
do expozic NCNJ / Klobouky / 		
Generál Laudon

30 Kč

120 Kč

Společná vstupenka
70 Kč
40 Kč
do expozic v objektech			
NCNJ / Muzeum Novojičínska, p.o.

160 Kč

Typ vstupenky
Základní vstupné:
Dospělí
Zvýhodněné vstupné:
• Děti 6-15 let, senioři od 65 let, studenti do 26 let (po předložení
platného průkazu), ZTP a ZTP / P (průkazy) spolu se svým doprovodem,
• Beskydy Card (pro držitele karet Beskydy Card), sleva na společné
vstupné do expozic NCNJ / Klobouky / Generál Laudon.
Rodinné vstupné:
Nejvýše 2 dospělí a 2 děti (6-15 let)
Zdarma:
Děti do 6 let
Školní prohlídky:
Skupinové vstupné na osobu pro MŠ a ZŠ 10 Kč,
pedagogický doprovod zdarma.
Společná vstupenka do expozic NCNJ / Muzeum Novojičínska, p.o. platí
pouze ve dnech, kdy je otevřeno pro veřejnost v obou objektech.
Ceník platný od 14. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Slevy nelze
sčítat ani kombinovat. Vstupenku libovolného typu lze použít pouze
v den, kdy byla zakoupena.
Tento ceník byl schválen usnesením RM č. 1133/39R/2016.

Expozice klobouků
Vydalo: Město Nový Jičín
a Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků

CZE

Expozice Generál Laudon

Expozice se skládá ze sedmi tématicky laděných místností, které
Vás logicky provedou všemi etapami života vojevůdce a to srozumitelnou a hravou formou. Originální design expozice zajistí autentický zážitek z prohlídky. Většina místností je doplněna dotykovými obrazovkami ve čtyřech jazykových mutacích (ČJ, NJ, PJ, AJ).
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Dětství a mládí

Jak již název vypovídá,
první místnost Vás seznámí s Laudonovým dětstvím. Zde můžete pátrat
a představit si jak se formovala v mladické hlavě
myšlenka na vojenskou
kariéru.
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Sedmiletá válka

Tato místnost Vás s vojevůdcem seznámí prostřednictvím jeho
úspěchů v boji proti Prusům. Nabízí tří metrové dioráma bitvy
u Domašova s pěti sty cínovými vojáčky, kde autor zachytil nejen oblečení a postavení
pěšáků a jezdců na koních včetně jejich zázemí,
ale také krajinu u moravské vesnice, v níž se bitva roku 1758 odehrála.
K dispozici je taktéž historická zbroj, nebo zde můžete zhlédnout animovaný
film „Život Laudonův“.
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Dětská herna

Dětská herna má podobu
dětské zbrojnice, kde mají
všechny děti možnost vyzkoušet si dobové oblečení, výzbroj, výstroj nebo si
poskládat papírovou čepici
a zahrát si tak na vojáky.
Navíc disponuje interaktivními tablety, na kterých
si můžete zahrát zábavné
kvízové, či bojové hry.
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7

V této místnosti máte jedinečnou možnost vystřelit si z interaktivního děla na tvrz Kalemegdan s městskými hradbami. Vojenská
atmosféra je doplněna audiovizuální technikou, znázorňující autentické zvuky
bitvy. Prostřednictvím dotykové obrazovky se můžete dozvědět zajímavé informace o bitvě s Osmanskou
říší.

Jedná se o společenskou místnost určenou pro pořádání společenských akcí, workshopů, divadelních představení a doprovodných programů.
Místnost je ozvučena a vybavena
projektorem s promítacím plátnem,
kde můžete zhlédnout rekonstrukci bitvy u Bělehradu. Z pokoje
je nádherný výhled na Masarykovo náměstí.

Turecké tažení
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Výstavní místnost

Místnost funguje jako galerie mapující dějiny a význam
domu č. p. 45 (Laudonův
dům). Její součástí je zmenšený model náměstí o rozměru 1 m x 1 m od autora
Jana Kroupy.
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Úmrtní pokoj

14. července 1790 generál Laudon v tomto domě umírá, v historické
paměti se však stal tzv. „nesmrtelný“.
Ve stylizovaném úmrtním pokoji leží figurína Laudona na smrtelné
posteli. Stejně jako skutečný pokoj, kde generál zemřel, i tato místnost je směřována na náměstí, navíc je doplněna tlumeným osvětlením, které dodá tu pravou atmosféru.

Přednáškový sál

8

Pěší trasa generála Laudona
+ půjčovna trekových holí

Naučná trasa nazvaná „Po stopách generála Laudona“ je dlouhá 16,7 kilometru a doprovází jí 9 zastavení. Prvním zastavením
je Laudonův dům. Přes Žerotínský zámek pokračuje trasa zpět
do centra města. Zde se nachází další 3 zastavení a to radnice,
dům U Zeleného stromu a Stará pošta. Následně přes Dolní bránu pokračuje k Bannerově studánce v Šenově,
poté ke kostelu sv. Martina taktéž v Šenově
a končí zámkem Kunín.
Návštěvnické centrum, jako výchozí bod
trasy, zapůjčí zájemcům za poplatek trekové hole.
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Laudoncaching

V expozici se na různých místech nachází několik kódů. Nalezení těchto kódů si hráč zapisuje do hrací karty. Po nalezení
všech kódů obdrží hráč
malou odměnu. Hráč se
může této hry zúčastnit maximálně 3x. Po
zúčastnění všech 3 kol
a nalezení všech kešek
získá hráč generálskou
odměnu v podobě cínového vojáčka.

