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Tisková zpráva ze dne 16. 3. 2022 

 

Od každodenní dřiny k životnímu stylu a novým 
hodnotám 

 
Sobota 2. července 2022; 9.00 – 17.00 hod.; zahrady Piaristického kláštera v Příboře 

Muzeum Novojičínska – Centrum tradičních technologií Příbor a Město Příbor 

Centrum tradičních technologií Příbor – Muzeum Novojičínska a město Příbor srdečně 
zvou všechny zájemce o archaickou rukodělnou výrobu na nultý ročník setkání přadlen do 
Příbora.  

Setkání se zúčastní více než 70 přadlen z různých koutů České i Slovenské republiky, 
které budou příst na kolovratech, vřetánkách a dalších nástrojích používaných v minulosti 
na ruční zhotovování nití.  

Akce bude přístupná široké veřejnosti a uskuteční se v krásných Piaristických zahradách 
patřících k budově, v nichž se nachází Centrum tradičních technologií. Akce se koná za 
každého počasí. Máme připravenou i variantu pro případ nepříznivého počasí a celou akci 
bychom přesunuli do vnitřních prostor Piaristického kláštera. 

Celý den doprovodí dvě cimbálové muziky, jedna z Valašska a druhá z Těšínského 
Slezska.  

Protože nastal čas plánování dovolených a aktivit na léto, informujeme již nyní všechny 
zájemce o archaickou rukodělnou výrobu, aby si mohli zapsat do deníčku či kalendáře 
nultý ročník setkání přadlen v Příboře uvedl vedoucí Centra tradičních technologií 
Příbor Václav Michalička a vysvětlil také cíl tvůrčího setkání. Centrum tradičních 
technologií Příbor se vedle výzkumu historických technologií zabývá i jejich současnou 
životností a rozšířením. Ukázkovým příkladem nového života archaických výrobních 
technik je předení, které v posledních letech nabírá na obrovské oblibě. Se zájmem 
sledujeme zcela novodobé přadleny i přadláky, kteří se vydali z různých důvodů a 
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pohnutek na velice zajímavou a svébytnou cestu do minulosti. Proto je tato akce jednou z 
dalších prezentačních aktivit CETRAT pro veřejnost. 

Po celý den bude možné si zakoupit drobné občerstvení a navštívit výstavu v CETRAT 
Příbor " Kopřivové šaty". 

Akci pořádá Muzeum Novojičínska – Centrum tradičních technologií Příbor a Město Příbor 

 

Kontakt: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Centrum tradičních technologií 
Příbor  
Mgr. Monika Chromečková, pracovník vztahů k veřejnosti 
e-mail: muzeumpribor@seznam.cz  
Lidická 50, 742 58 Příbor  
Tel.: 556 725 191, +420 605 710 142  
Web: www.muzeumnj.cz  
FB: https://www.facebook.com/cetratpribor 
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