
Návštěvnické centrum Nový Jičín 

Prohlídka unikátní expozice věnovaná technologickému procesu výroby klobouku, která se nachází 

v prvním poschodí. Poutavou a zábavnou formou se seznámíte s jednotlivými fázemi pozoruhodného 

procesu výroby klobouků, Díky interaktivním prvkům zažijete aktivní prohlídku, při níž odhalíte kouzlo 

vzniku klobouku od prvotně získané suroviny po hotový a ozdobený výrobek. Poznáte také historii 

kloboučnictví a na závěr si ve tvůrčí dílně můžete zahrát i na kloboukového návrháře. 

Expozice Generál Laudon se nachází v rekonstruovaném domě na Masarykově náměstí 45, kde 

legendární vojevůdce roku 1790 zemřel. Expozice vás provede generálovým životem a přiblíží i 

historické období, v němž žil. V naší expozici najdete NEJVĚTŠÍ SOUSOŠÍ VYROBENÉ 3D TISKEM, které 

bylo 9. září 2017 zapsáno do České knihy rekordů. Tvoří ho generál Laudon na koni a jeho pes. 

Interaktivní expozice zaujme děti, stejně jako odborníky na historii. 

(pozn.: tato možnost bude nabídnuta i ve čtvrtek, a to ve variantě bez workshopu) 

Muzeum Novojičínska 

Původně opevněný kamenný dům pánů z Kravař byl na počátku 16. století přestavěn pány ze Žerotína. 

Až po roce1945 se stal sídlem muzea, v současnosti Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace. 

Kromě výstavních sálů jsou zde instalovány stálé expozice. Návštěvníci zde mohou shlédnout jedinečné 

artefakty dokumentující život ve městě, práci městské samosprávy a velice bohaté události města na 

křižovatce obchodních cest. Další část pokračuje po prohlídce expozice Nechte na hlavě a zavede 

návštěvníky do období historie města Nového Jičína v období 19. a 20. století. 

Komentovaná procházka historickým centrem s výstupem na radniční věž 

S průvodcem se projdete malebnými uličkami a centrem města, zavítáte do farního kostela 

Nanebevzetí Panny Marie a vystoupáte na radniční věž, odkud budete mít celé město a jeho okolí jako 

na dlani. 

Laser game 

Vyzkoušejte si akční hru v novojičínské Laser game aréně. Cílem hry je co nejvíc krát sestřelit protihráče, 

zničit základnu nepřítele nebo obsadit a udržet nepřátelské území. Jednotlivé hry trvají 12 minut. 

Hráčům doporučujeme vzít si sebou pohodlné, nejlépe tmavé oblečení a sportovní, pohodlnou obuv 

(tenisky apod.). Po hře se můžete u nás osprchovat a převléknout se v šatně. 

Za přírodními krásami Nového Jičína 

V Novém Jičíně to máme do přírody blízko, přijďte se přesvědčit a poznat krásy města. Elektrobusem 

se přesuneme do místní části Kojetín a procházkou se pak vrátíme zpět do centra. Na trase nás čekají 

tyto zastávky: křížek na kopci Svinec, Chata Svinec s výhledem na Nový Jičín, rybník Čerťák, Skalky, 

Kamenné divadlo, lesopark a městské včely, Smetanovy sady, knihobudka z participativního rozpočtu 

a Janáčkovy sady. 

Komentovaná večerní vyhlídka z radniční věže 

Výstup na radniční věž, odkud budete mít celé město a jeho okolí jako na dlani. Komentovaný výklad 

poskytne průvodce. 

Návštěva solné jeskyně v centru města 

Navštivte solnou jeskyni, která se nachází přímo na Masarykově náměstí a užijte si oddych na lehátku 

spojený s relaxační hudbou a jemným osvětlením. Prostředí jeskyň je srovnatelné s klimatem na 

volném moři a umožňuje příjemnou a poklidnou relaxaci. Pobyt v solné jeskyni tak může nejenom 

zahnat problémy s dýcháním, ale také upokojit duši. 


