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Plán činnosti na rok 2019 

Leden - 17. 1. přednáška PhDr. Chobota Výročí roku 2019 

- 24. 1. přednáška Radka Polácha Okresní hejtman Adam hrabě Romer 

Únor - 16. 2. beseda s projekcí Františka Jurečky Po stopách legionářů 

- 28. 2. výroční členská schůze 

Březen - 27. 3. přednáška PhDr. Zdeňka Orlity Jeden ze třiatřiceti 

- stavba nového mostku na Studánkové trase 

Duben - údržba Studánkové trasy 

- 23. 4. přednáška Mgr. Martina Vitka Horké jaro 1919 na Novojičínsku 

- 27. 4. tradiční Otvírání studánek společně s SVČ FOKUS 

- 30. 4. jarní setkání Čarodějnice na baště, otevření výstavy Poklady nejen 

z kravařských půd a sklepů 

Květen - 21. 5. autobusový zájezd do Oder, Bělotína, Lipníku a Hranic 

- 30. 5. přednáška Victorian Catherine Viktoriánská svatba a její tradice 

- výstava Charta 77 

- tradiční Májová merenda (Oslava 25. výročí založení KRPMNJ) 

- výstava Poklady nejen z kravařských půd a sklepů 

Červen - přednáška Mgr. Lenky Chobotové Firma J. Hückel’s Söhne a Nový Jičín 

- odpolední výlet na Pustevny 

- výstava obrazů Petry a Pavla Kozubíkových 

Červenec - výstava obrazů Petry a Pavla Kozubíkových 

Srpen - přednáška Mgr. Lenky Chobotová Ženy rodu Hückelů 

- instalace památníku Augustina Hückela 

- výstava Hückelovy vily očima umělců 

Září - 6.–8. 9. Slavnost města NJ (výročí novojičínského průmyslu, odhalení 

památníku Augustina Hückela, 90 let od odhalení sousoší Tančící sedláci 

na náměstí) 

- 11.-15. 9. autobus. zájezd do Berlína po stopách Haruna Farockiho a 

dalších novojičínských rodáků a osobností 

- workshop k historii a popisu kravařského kroje 

- výstava Hückelovy vily očima umělců 

 



Říjen - přednáška Pavla Wesseleho Zhodnocení zájezdu do Berlína 

- výstava PŘES ČÁRU/OVER THE LINE (k svobodnému pohybu umění, 

myšlenek a informací po pádu „železné opony“) 

Listopad - přednáška Mgr. Martina Vitka Sametová revoluce 1989 

- připomínka 30. výročí „sametové revoluce“ a 20. výročí návštěvy 

prezidenta Václava Havla v Novém Jičíně 

- bowling v Orlovně v Loučce 

Prosinec - posezení na konci roku 

 

Průběžně: 

- setkávání členů a přátel v klubovně (pondělí, středa) 

- v roce 25. výročí založení Klubu setkání členů a příznivců spolku s projekcí z našich 

nejdůležitějších akcí 

- prezentace bašty i Klubu turistům a žákům škol s vyprávěním 

- shromažďování starých fotek pro klubový archiv 

- shromažďování dokumentů a fotografií k 20. výročí návštěvy prezidenta Václava 

Havla v Novém Jičíně 

- údržba Studánkové trasy, spolupráce se SVČ Fokus Nový Jičín 

- údržba a oprava Bašty 

- pokračování v projektu údržby a opravy čestných hrobů na novojičínském hřbitově 

- spolupráce s krajany 

- spolupráce na prezentaci 18. poledníku v Novém Jičíně 

- příležitostné tematické přednášky 

 

Změna programu vyhrazena
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