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1 PŘEDSTAVENÍ
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků (NCNJ) je od 19.12.2011 organizační
složkou Města Nový Jičín na základě vydání zřizovací listiny zastupitelstvem města. Působí v
zrekonstruovaném domu u Laudona na Masarykově nám. č. 45 v Novém Jičíně.
Významně se podílí na rozvoji cestovního ruchu, propagaci a prezentaci města Nový Jičín
a kulturně společenském životě ve městě jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, šíří kulturní tradici
formou zážitkové turistiky, prostřednictvím informační, vzdělávací a zábavné formy
poskytuje návštěvníkům města komplexní služby v oblasti cestovního ruchu.
NCNJ zajišťuje naplnění cílů a udržitelnost dotačního projektu Nový Jičín – město klobouků
a Generál Laudon v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.
ČLENĚNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Organizační složka
Sídlo: Masarykovo nám. 45, Nový Jičín
Vedoucí: Mgr. Radka Bobková, MBA
Tel.: 556 768 398, e-mail: rbobkova@novyjicin-town.cz

ÚSEKY

Turistické informační centrum a
městská hromadná doprava

Expozice a marketing cestovního ruchu
(Expozice klobouků a Generál Laudon)

Propagace, ekonom

Zahraniční vztahy
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2 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC)
Turistické informační centrum pomáhá návštěvníkům a občanům Nového Jičína při
zajišťování služeb spojených s turistickým servisem. Poskytuje všeobecné informace o městě
a jeho okolí, informace o sportovních a kulturních akcích, vlakových a autobusových spojích,
vede databázi firem a podniků. Nabízí k prodeji upomínkové předměty a suvenýry vztahující
se k městu Nový Jičín, mapy města a okolí, publikace města, pohlednice, atd. Dále prodává
vstupenky do expozic Návštěvnického centra (expozice klobouků a expozice Generál
Laudon) a do 31.12.2018 také prodávalo společné vstupenky do NCNJ a Muzea
Novojičínska, p.o. Na žádost muzea byla spolupráce v rámci prodeje vstupenek tímto dnem
ukončena. TIC Nový Jičín zdarma nabízí propagační a informační materiály v různých
jazykových mutacích. Zajišťuje provoz půjčovny trekových holí, disků pro Discgolf,
kopírování, tisk a internetové připojení pro veřejnost. Zajišťuje prohlídky města s průvodcem,
předprodej vstupenek a výlep plakátů.
Turistické informační centrum Nový Jičín je od roku 2003 oficiálním Turistickým
informačním centrem skupiny B, certifikovaným Českou centrálou cestovního ruchu
CzechTourism.

2.1 Zhodnocení turistické sezóny za rok 2018
Personál na úseku TIC obsloužil 42 734 osob, z toho 1 528 zahraničních osob a 41 206
tuzemských, kterým osobně, telefonicky, elektronicky a bezplatně poskytl informace o městě
a dění v něm nebo prodal suvenýry, vstupenky do expozic, apod. Komentovaných procházek
se zúčastnilo 409 osob. Expozice (expozice klobouků a expozice Generál Laudon)
v Laudonově domě v roce 2018 navštívilo 16 643 osob. Z návštěvních knih, které jsou
umístěny v obou expozicích lze vyčíst, že 98 % návštěvníků je s expozicemi spokojena,
odnáší si zážitek a návštěvu doporučí svým známým. Do Žerotínského zámku (expozice a
kulturně výchovné akce) v Novém Jičíně zavítalo 30 391 návštěvníků (residenti, turisté,
školní skupiny). Návštěvníci expozic NCNJ tvoří z 30 % senioři, z 32 % dospělí ve věku od
26 let do 65 let a z 38 % rodiny s dětmi.
Největší návštěvnost tvoří opět Češi. Ze zahraniční přijíždějí stejně jako v minulých letech
nejčastěji Poláci a to s výrazným náskokem. Dále jsou to Němci, Slováci a anglicky mluvící
návštěvníci. Národnost těchto anglicky mluvících návštěvníků se nesleduje.
V anketě

Informační

centrum

roku

2018

v Moravskoslezském kraji.
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obhájilo

TIC

Nový

Jičín

3.

místo

Tabulka č. 1, 2: Obslužnost návštěvníků TIC v roce 2018
Obslužnost 2018
Česká republika
41206

Zahraničí
1528

Celkem

42734
Obslužnost po měsících

Měsíce v roce 2018
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

Počet návštěv
1998
1343
1768
2033
3625
5002
4600
4592
5044
4016
3964
4749
42734

Graf č. 1: Návštěvnost NCNJ
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2.2 Statistika návštěvnosti kulturních akcí (kulturní turismus) 2018
pořádaných MKS NJ
Kino Květen + letní kino, návštěvnost celkem 61 099 osob .
(filmové projekce, přednášky, koncerty, besedy)
Městská knihovna, Husova 2, návštěvnost akcí celkem 8 323 osob.
(výstavy, vernisáže, přednášky, besedy, autorské čtení, bibliografické lekce, divadelní
představení)
Návštěvnost půjčoven a studovny, celkem 35 236 osob.
Stará pošta
Klub Galerka, výstavní síň „Stará pošta“, hudební kavárna, návštěvnost celkem 4 350 osob.
(koncerty, div. představení, přednášky, besedy, výstavy, vernisáže, literární večery, projekce,
poslechové a tématické akce)
Akce Novojičínského léta v exteriérech města, návštěvnost celkem 14 360 osob.
(koncerty, festivaly, divadelní představení, tématické akce)
Slavnost města Nový Jičín, návštěvnost celkem 20 000 osob.
Tabulka č. 3: Návštěvnost Žerotínského zámku 2018
Žerotínský zámek v Novém Jičíně – r. 2018
Celkový počet návštěvníků
Počet návštěvníků expozic a výstav
Počet běžných turistů
Počet návštěvníků ve školních skupinách
Počet školních skupin
Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí

30 391
19 649
16 223
3 426
103
33
10 742
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3 INFORMAČNÍ KANCELÁŘ MĚSTSKÉ HROMADNÉ
DOPRAVY (MHD)
Od července 2016 je Informační kancelář MHD součástí Návštěvnického centra.
V rámci Informační kanceláře MHD se nyní v Návštěvnickém centru vyřizují veškeré
občanské potřeby ohledně MHD a parkovacích karet v centru města a městské památkové
rezervaci tzv. abonentní a rezidentní parkovací karty, od roku 2017 se v Návštěvnickém
centru vyřizují i karty, které občany osvobozují od místního poplatku za průjezd městskou
památkovou rezervací. Tato karta je poskytovaná pouze občanům, kteří mají trvalé bydliště
v MPR, občanům kteří v MPR provozují hospodářskou činnost nebo občanům kteří jsou
vlastníkem nemovitosti na území MPR. Karta nepodléhá poplatku. Od prosince 2017 je
dopravcem MHD společnost ARRIVA MORAVA a.s. Vrácení a vyplácení ze starých karet
MHD minulého dopravce, Technických služeb města Nového Jičína bylo možné pouze do
konce května 2018.

3.1 Abonentní a rezidentní parkovací karty
Tyto parkovací karty nahrazují parkovací kotouč, to znamená, že v příslušné zóně můžou
majitelé vozidel stát neomezeně, ale za předpokladu, že splní podmínky. Parkovací karty (PK)
jsou platné jeden kalendářní rok.
Podmínky k vyřízení:


velký technický průkaz,



občanský průkaz,



majitel vozidla musí mít trvalé bydliště v jedné ze 4 zón,



majitel vozidla musí být vlastník nemovitosti v jedné ze 4 zón,



osoba co má trvalé bydliště v jedné ze 4 zón, ale není vlastníkem auta, musí
předložit potvrzení od firmy, že služební auto může být užíváno k soukromým
účelům,



sídlo provozovny, firmy v jedné ze 4 zón a firemní auto.

První parkovací karta pro rezidenty je zdarma, v případě že je i druhé auto napsané na stejnou
osobu platí se poplatek 1 600,- Kč na rok. Při změně SPZ se platí poplatek 50,- Kč.
Abonentní PK je na jeden rok za 2 000,- Kč. Při změně SPZ je poplatek 50,- Kč.
Abonentní PK je pro osoby mající v jedné ze 4. zón místo podnikání nebo provozovnu a auto
je firemní.
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O rezidentní PK mohou žádat občané, kteří mají v jedné ze 4. zón trvalý pobyt nebo jsou
majitelé nemovitosti a auto je psané na ně.
Abonentní a rezidentní PK se řídí nařízením města, č. 4/2018 o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místech komunikacích ve městě Nový Jičín.
V roce 2018 byla do vymezené oblasti číslo 1 a číslo 4 nově zahrnuta ulice K Nemocnici, viz
obrázek č. 5.
Obrázek č. 1 - 4: Abonentní a rezidentní parkovací karty

Obrázek č. 5: Systém parkování v centru Nového Jičína
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3.2 Městská hromadná doprava Technických služeb města Nového Jičína
V roce 2018 probíhalo pouze vrácení záloh za čipové karty MHD a vrácení zůstatku
elektronických peněženek z čipových karet.
Tabulka č. 4: Přehled vyplacených záloh za čipové karty MHD a elektronické peněženky
na kartách MHD za říjen 2017 – květen 2018

Měsíc
říjen 2017
listopad 2017
prosinec 2017
leden 2018
únor 2018
březen 2018
duben 2018
květen 2018

Celkem
Vyplaceno celkem

Přehled vyplacených záloh za čipové karty MHD
a elektronické peněženky na kartách MHD
za říjen 2017 - květen 2018
Počet osob
Karta
Peněženka
31
107
730
554
133
68
68
54

2 000,00
6 200,00
48 100,00
33 600,00
8 300,00
5 100,00
4 100,00
3 300,00

962,00
6 414,00
26 791,00
21 031,00
5 376,00
1 421,00
2 519,00
1 690,00

1 745

110 700,00

66 204,00
176 904,00

3.3 Osvobození od místního poplatku za vjezd do Městské památkové
rezervace OZV města N. Jičína č. 6/2011
Karta, která držitele této karty osvobozuje od poplatku za vjezd do MPR se občanům, kteří
v MPR mají trvalé bydliště, občanům, kteří v MPR užívají nemovitost k hospodářským
účelům a neboobčanům, kteří v MPR jsou vlastníkem nemovitosti. Tato karta se vydává na
základě občanského průkazu (trvalý pobyt), vlastnický list (vlastník nemovitosti) a na základě
výpisu z rejstříku ohledně sídla případně provozovny v případě, že osoba v MPR užívá
nemovitost k hospodářským účelům a vypsané žádosti. Osvobození od poplatku se vystavuje
na jméno nebo název firmy, která má v MPR sídlo nebo provozovnu. Karta je platná na jeden
kalendářní rok. Karta nepodléhá poplatku. Osvobození od místního poplatku za vjezd do
MPR se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011.
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Obrázek č. 6: Karta pro osobu s trvalým bydliště v MPR

Obrázek č. 7: Karta pro osoby užívající nemovitost k hospodářským účelům

Obrázek č. 8: Karta pro osoby, které jsou vlastníkem nemovitosti v MPR
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3.4 Městská hromadná doprava ARRIVA MORAVA a. s.
Od 10. prosince 2017 provozuje MDH nový dopravce ARRIVA MORAVA a. s. Vyřídit
čipovou kartu bylo již možné od října 2017. Pořízení karty stojí 130 Kč, vyřízení trvá 20 dní,
k vyřízení je potřeba fotografie. Karta je univerzální pro všechny občany, jen se liší
v nastavení. Přeprava je zdarma pro občany od 65 let v případě, že jsou držiteli čipové karty.
Obrázek č. 9: Karta nového dopravce MHD ARRIVA MORVA a.s.

Obrázek č. 10: Síť linek MHD
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Obrázek č. 11: Souhrn operací ARRIVA MORAVA a.s. rok 2018
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4 PROPAGACE MĚSTA
Návštěvnické centrum připravuje a vydává podklady pro tvorbu tištěných a elektronických
propagačních, prezentačních a informačních materiálů o městě Nový Jičín a okolí. Zajišťuje
spolupráci se sdělovacími prostředky a organizuje vlastní multimediální komunikaci,
spolupracuje na PR s tiskovou mluvčí MěÚ Nový Jičín. Spravuje své webové stránky
(www.icnj.cz,

www.mestoklobouků.cz,

www.expozicelaudon.cz)

a

facebook

NCNJ.

Prezentuje se jak v tuzemsku, tak i v zahraničí a spolupracuje s partnery, kteří působí na poli
cestovního ruchu.

4.1 Vydávání propagačních materiálů a prezentace města a NCNJ
K propagaci města využíváme veškeré formy propagace, od vydávání tištěných propagačních
materiálů, přes online reklamu až po rádiové spoty, apod. Turistické informační centrum
dlouhodobě spolupracuje s poskytovateli ubytovacích služeb na Novojičínsku. Právě zde byly
dle požadavků a potřeb některé propagační materiály distribuovány.

4.1.1 Vlastní propagační materiály
O tištěné propagační materiály je stále obrovský zájem i přes narůstající vliv online reklamy.
Velká část finančních prostředků na tištěné materiály je krytá dotací z Moravskoslezského
kraje. V roce 2018 došlo opět k aktualizování tištěného turistického průvodce městem Nový
Jičín a to v jazykových mutacích čeština, angličtina, polština a němčina. Tato brožura
obsahuje kompletní informace o našem městě včetně seznamu ubytovacích, stravovacích či
sportovních zařízení, dále tipy na výlety v Novém Jičíně i ve vzdálenějším okolí, atd.
Aktualizací prošla i tzv. skládačka, která informuje o objektu Návštěvnického centra a jeho
expozicích. Kromě toho NCNJ vydává brožuru Partnerská města a kalendář akcí, který byl
vytištěn pouze v polštině a němčině, jelikož byl primárně určen pro potřeby mezinárodních
veletrhů cestovního ruchu. Nabízíme také tištěný seznam ubytovacích a stravovacích zařízení
ve městě Nový Jičín, dále měsíční přehled akcí a propagační materiály pro jednotlivé formy
turistiky v různých jazykových mutacích.
V roce 2018 vydalo město prostřednictvím Návštěvnického centra sadu stolních a nástěnných
kalendářů města na rok 2019. Do nástěnného kalendáře svými fotografiemi přispěli občané
města, jejichž fotografie byly předem vybrané z facebookové stránky Foto Nový Jičín a okolí.
Stolní kalendář byl doplněn kresbami dětí základní školy Komenského 66 v Novém Jičíně.
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Ve spolupráci s destinačním managementem TO Beskydy-Valašsko byla vydána nová trhací
mapa s názvem TOP 10 + 1 v Beskydech.

4.1.2 Vlastní webová prezentace
Prostřednictvím úseku TIC byly informace o aktuálním dění a pořádaných akcích uváděny
(kromě webových stránek TIC a facebooku) také na turistickém portále turistické oblasti
Beskydy-Valašsko www.beskydyportal.cz a na turistickém portálu Moravskoslezského kraje
www.severnimorava.travel.
Veškeré své služby prezentujeme na webu icnj.cz. Vedeme také seznam firem a služeb na
Novojičínsku a pravidelně také oslovujeme podnikatele na Novojičínsku s žádostí o jejich
aktualizaci.
Spravujeme i vlastní stránku na sociální síti facebook, která obsahuje základní informace
o Návštěvnickém centru a celkově webové stránky doplňuje. Zde jsou pravidelně ukládány
fotografie z jednotlivých akcí, dále pozvánky na kulturní a společenské akce města, zajímavé
tipy na výlety do okolí, apod. Zveřejňují se zde také aktuální informace, které jsou
umísťovány do aktualit na web www.icnj.cz, popř. do kalendáře akcí. Z webu www.icnj.cz se
akce, které se zde vkládají, prolínají na web www.mestoklobouku.cz a www.novyjicin.cz
a také do mobilní aplikace Nový Jičín v mobilu. Statistiky webových stránek návštěvnického
centra (www.icnj.cz, www.mestoklobouku.cz, www.expozicelaudon.cz) jsou sledovány
pomocí aplikace Google Analytics.
Tabulka č. 5: Návštěvnost webových stránek 2018
Návštěvnost webových stránek
www.icnj.cz
www.mestoklobouku.cz
www.expozicelaudon.cz
Celkem

222304
12049
3663
238016

Tabulka č. 6: Demografické údaje návštěvníků webů v roce 2018
Pohlaví
Ženy
Muži
Celkem

Demografické údaje návštěvnosti webů
Poměr v % Věk
64,5 18-24
35,5 25-34
100 35-44
45-54
55-64
65 a více
Celkem
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Poměr v %
18
34
22
12
9
5
100

Graf č. 2: Demografické údaje - pohlaví

Tabulka č. 7: Kategorie zařízení návštěvnosti webů:
Kategorie zařízení návštěvnosti webů
Počítač
Mobilní telefon
Tablet
Celkem

120562
106701
10753
238016

Graf č. 3: Zařízení návštěvnosti webů

Tabulka č. 8: Návštěvnost webu www.icnj.cz
Návštěvnost webu icnj.cz dle národnosti
211888
1859
1737
1459
1092
653
437
392
279
181
219977

ČR
SVK
POL
DE
USA
UK
HUN
FRA
A
nezaznamenáno
Celkem
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Graf č. 4: Návštěvnost webu www.icnj.cz

Tabulka č. 9: Návštěvnost webu www.mestoklobouku.cz
Návštěvnost webu mestoklobouku.cz dle národnosti
10275
425
316
249
240
132
48
45
37
20
11787

ČR
USA
POL
FRA
SVK
DE
A
RUS
UK
YM
Celkem

Graf č. 5: Návštěvnost webu www.mestoklobouku.cz
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Tabulka č. 10: Návštěvnost webu www.expozicelaudon.cz
Návštěvnost webu expozicelaudon.cz dle národnosti
ČR
FRA
USA
POL
SVK
BRA
DE
UKR
CA
CH
Celkem

2718
325
286
89
55
23
23
20
17
16
3572

Graf č. 6: Návštěvnost webu www.expozicelaudon.cz

4.1.3 Placená webová prezentace
V roce 2018 bylo evidováno 24 placených prezentací města. Celkem 10 prezentací bylo
inzerováno na internetu v podobě bannerů, podpory facebookových kampaní, PR článků
a pozvánek nebo formou umístění základních informací o NCNJ v online katalozích.
Novinkou v roce 2018 byla prezentace expozic Návštěvnického centra v eBOOK, která byla
vytvořena slovenskou společností EDUSMILE s.r.o., která je primárně určena učitelům nejen
na Slovensku, ale i v České republice. Prezentace města byla opět prodloužena na všech
portálech

firmy

Paseo

(www.vyletnik.cz,

www.kdykde.cz,

www.rodinnevylety.cz,

www.tipynavylet.cz a www.cestujeme.cz). Turistické trasy města byly prezentovány na
portálech www.turistika.cz a www.turisticketrasy.com. Turistický portál CzechTourism
www.kudyznudy.cz byl opět zkontrolován, aktualizován a doplněn.
V srpnu 2018 došlo k vytvoření nové virtuální prohlídky města. Virtuální prohlídky si lze
prohlédnout na webových stránkách města, návštěvnického a informačního centra, a také na
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google mapách. Základem prohlídky je sférická fotografie, která zabere celý prostor města.
Fotografií lze libovolně otáčet, přibližovat nebo ji oddalovat. Stále využíváme službu pro
zákazníky v podobě live chatu s názvem Foxydesk od společnosti Avantro s.r.o.

4.1.4 Rozhlasové a TV spoty
Masopust, Květinový, Velikonoční a Vánoční jarmark a Pivobraní byly podpořeny mimo jiné
prostřednictvím rádia Orion. Akce města byly pravidelně posílány i do Kabelové televize
Kopřivnice, s.r.o. Novojičínské akce pravidelně natáčí regionální televize TV Polar a TV
Relax. Návštěvnické centrum se v roce 2018 objevilo v pořadu České televize s názvem
Bydlet jako… a bylo také hostem živého vysílání České televize v pořadu Dobré ráno.

4.1.5 Inzerce v tisku
Tištěná prezentace města byla umístěna v těchto magazínech: Kam v Praze / Křížem krážem
ČR, 5plus2, Moje země, Éter, KAM po Česku, Moravia Magazín: Valašsko Beskydy a TIM.
DM TO Poodří – Moravské Kravařsko o.p.s. vydalo publikaci „Poznej Novojičínsko“
určenou pro základní školy, do které jsme rovněž přispěli článkem o památkách, přírodě
a významných osobnostech města.

Město Nový Jičín se prezentovalo také v poznávací

omalovánce regionu Novojičínsko od firmy Bonus card spol. s r.o.

4.1.6 Venkovní reklama
Velkou proměnou a aktualizací prošel zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE
umístěný na ulici 5. května. Byly zde aktualizovány texty, fotografie i videa a celkově byl
proveden nový vizuální styl.
Pozvánky na městské akce pravidelně umisťujeme do vitrín na ulici Generála Hlaďo
a Lidická. Využíváme bezplatný výlep na základě smlouvy s firmou Rengl, s.r.o., a to na akce
pořádané městem a úřední oznámení, celkem na 37 plakátovacích plochách ve městě
a místních částech.
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4.2 Podpora prodeje
NCNJ svou podporu prodeje směřuje zejména na nabídku svých upomínkových předmětů,
které jsou opatřeny znakem, poř. erbem Města Nový Jičín a zároveň slouží k prezentaci města
jak uvnitř tak i na venek. Upomínkové předměty se vydávají buď zdarma anebo slouží pro
prodej v turistickém informačním centru. Jedná se např. o reflexní prvky, multifunkční šátky,
termohrnky, turistické mapy Klubu českých turistů, pohlednice s vyobrazením Nového Jičína,
Starého Jičína a okolí, keramiku, pískované sklo, cínové vojáčky, knihy, turistické známky,
magnety, tužky, propisky, bloky, drobné upomínkové předměty pro děti, trička, kšiltovky,
čokolády, vína atp. V roce 2018 byla rozšířena nabídka upomínkových předmětů pro děti
(přívěsky, plastové vrtulky, míčky na gumě, záložky do knih a další). Nejvyšší prodejnost
zaznamenaly turistické známky a vizitky a turistické magnetky. Oblíbeným suvenýrem
zůstává nadále interaktivní balíček s kloboučkem a dekoracemi určený k dalšímu dozdobení,
na jehož výrobu město v roce 2018 rozšířilo živnost, či čokoláda s přebalem foto Nový Jičín.
Do prodeje byl poprvé nabídnut med vyprodukovaný včelstvem, které zakoupilo město
a umístilo do lokality na Skalkách. Zájem o med byl opravdu vysoký a poptávka po něm
předčila nabídku. V prosinci 2018 jsme do prodeje nově zavedli plechový hrníček, který byl
distribuován i mezi gastro prodejce na Vánočním jarmarku.
V rámci doplňkových aktivit pro vzdělávací organizace a akce města (např. Pivobraní) jsou
využívány upomínkové předměty jako ceny a odměny pro účastníky těchto akcí a soutěží.
Nesmíme opomenout hru Laudoncaching, kdy po nalezení všech skrýší, zaznamenání kódů do
hrací karty a odevzdání této karty vojenskému velitelství (TIC) dostanou návštěvníci odměnu.
Přidanou hodnotou Návštěvnického centra je podpora novojičínské značky Tonak, která má
ve městě dlouholetou tradici. Návštěvníci expozice klobouků si po zakoupení platné
vstupenky mohou vyzkoušet až tři sta druhů pokrývek hlavy této značky.

4.2.1 Veletrhy a výstavy
Návštěvnické centrum se také zúčastňuje osobně nebo formou prospektového servisu veletrhů
a výstav zaměřených na cestovní ruch jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Jelikož se Nový Jičín
nachází na pomezí dvou destinačních managementů, prospektový servis (propagační
materiály, brožury o městě Nový Jičín a okolí) zajistil Destinační management turistické
oblasti Beskydy-Valašsko, ale také Destinační management TO Poodří.
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Obrázek č. 12: Mezinárodní veletrh CR v Zabrze (PL)

Tabulka č. 11: Veletrhy a výstavy
TERÍN

NÁZEV AKCE

2018
leden
leden
únor
březen
březen
duben
duben
listopad

Veletrh cest. ruchu, Slovakiatour - Bratislava
Veletrh cest. ruchu, Regiontour - Brno
Veletrh cest. ruchu, Holiday World - Praha
Dovolená a region - Ostrava
Infotour - Hradec Králové
Glob - Katowice
Mezinárodní veletrh CR - Zabrze
Lifesport - Brno
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PŘÍMÁ
ÚČAST

NĚPŘÍMÁ
ÚČAST
PROSPEKTOVÝ
SERVIS

X
X
X
X
X
X
X
X

5 EKONOM
Ekonom připravuje podklady a rozpočet za svěřenou kapitolu, sleduje příjmy a výdaje tohoto
rozpočtu včetně přípravy a zpracování návrhů opatření při jejich neplnění a realizaci
rozpočtových změn (objednávky, fakturace). Zabezpečuje dodržování rozpočtové kázně
a hospodárné vynakládání finančních prostředků na vymezeném úseku, dále dodržování
platné rozpočtové skladby. Rozepisuje dílčí rozpočty, navrhuje a kontroluje rozpočtové
změny, sleduje účelovost čerpání finančních prostředků, vystavuje objednávky, spravuje
provozní zálohu (vyúčtování, uzávěrky). Zajišťuje pořizování propagačních a upomínkových
předmětů a materiálů včetně vedení poptávkového řízení na dodavatele těchto předmětů.
Vede a odpovídá za sklad propagačních a upomínkových předmětů a materiálů, včetně
přijímání žádostí, jejich výdejů a příjmů, zasílá měsíční přehled výdeje ze skladu, odpovídá za
inventarizaci majetku a inventarizaci skladu propagačních a upomínkových předmětů. Vede
veškerou korespondenci a administrativu, včetně evidence odeslané a došlé pošty, také vede
evidenci smluv a objednávek a zajišťuje jejich ukládání do centrální evidence smluv a vkládá
smlouvy do centrálního registru smluv.

5.1 Příjmy
Rozpočet
2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Plnění

%

660.000,00 951.675,72

144,19

1346 – Abonentní a rezidentní karty

90.000,00

5.2 Tržby
245 – kopírování: 26.576,00 Kč (2,79 %)
315 – suvenýry (10% DPH): 20.650,00 Kč (2,17 %)
330 – vstupné: 272.150,00 Kč (28,60 %)
331 – procházka městem: 6.300,00 Kč (0,66 %)
332 – suvenýry (15% DPH): 55.390,00 Kč (5,82 %)
333 – suvenýry (21% DPH): 378.012,47 Kč (39,72 %)
335 – prodej služeb (21% DPH): 0,00 Kč (0,00 %)
336 – půjčovné: 350,00 Kč (0,04 %)
337 – účastnický poplatek: 101.720,00 Kč (10,69 %)
338 – provize z Arrivy (pobočka): 70.000,00 Kč (7,36 %)
340 – za činnost sběrového místa (Rengl): 7.653,25 Kč (0,80 %)
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82.599,00

91,77

341 – provize z prodeje vstupenek: 12.874,00 Kč (1,35 %)
Celkem: 951.675,72 Kč

5.3 Rozpočet
Rozpočet

Plnění

953.331,37

951.052,37

99,76

7.096.132,55

6.953.685,65

97,99

§ 2292 Dopravní obslužnost

54.500,00

54.500,00

100,00

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury

25.090,00

25.090,00

100,00

555.000,00

490.265,05

88,33

8.684.053,92 8.474.593,07

97,58

§ 2141 Vnitřní obchod
§ 2143 Cestovní ruch

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (vnější vztahy)

Výdaje celkem

%

5.4 Přijaté dotace
Tabulka č. 12: Přijaté dotace
Dotační
program

Podpora
turistických
informačních
center v MSK
pro rok 2018

Poskytovatel

Použití

Výše
dotace
(obdržená)
v Kč

Účast
města v
Kč

Náklady
celkem v Kč

65.000,00

52.900,00

117.900,00

- propagační materiál v
polském jazyce
(Turistický průvodce
města)
MSK

- propagační materiál v
anglickém jazyce
(Turistický průvodce
města)
- redesign webových
stránek icnj.cz
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6 MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU A EXPOZICE
Úsek Marketing cestovního ruchu a expozice organizuje akce dle plánu akcí NCNJ,
organizuje a pořádá jarmarky, provádí výstavní činnost a zajišťuje proměnné výstavy
v minigalerii NCNJ a v expozici Generál Laudon. Zajišťuje a pořádá průvodcovské služby
a komentované prohlídky města, press a fam tripy pro novináře a specialisty v oboru
cestovního

ruchu,

team

buildingové

aktivity,

zabezpečuje

organizaci

pracovních

a společenských akcí města konaných i mimo městský úřad, zpracovává zprávy a zhodnocení
aktivit NCNJ.
Návštěvnické centrum díky svým expozicím a poskytujícím službám se vyskytuje na
průsečíku potenciálu města s jeho nepřetržitou kloboučnickou tradicí a existencí funkční
továrny. Úsek Expozice zajišťuje provoz interaktivní expozice klobouků a interaktivní
expozice Generál Laudon, dále pak seznamuje návštěvníky Nového Jičína s těmito druhy
zážitkové turistiky. Pořádá tématické workshopy pro vzdělávání a výchovu, tvořivé dílny pro
různé skupiny návštěvníků (rodiny s dětmi, handicapované návštěvníky, seniory, pro
mateřské, základní školy, vzdělávací organizace, spolky, sdružení).
Podle výsledku výzkumu, který byl proveden v NCNJ v průběhu roku 2018 by návštěvníci
Návštěvnické centrum z 98 % rozhodně doporučili svým známým a přátelům, což je
v konečném rozhodnutí velice pozitivním výsledkem pro organizaci. Klobouky i Generál
Laudon patří k asociačním produktům, které jsou velice známé a mezi návštěvníky
vyhledávané z důvodu vlastního interaktivního prožitku. Cílem zážitkové turistiky je
nabídnout návštěvníkům skutečně aktivní formy poznávání při návštěvě expozic centra, které
jsou založeny na silném emotivním zážitku, který je rozhodující při koupi služby.
Tabulka č. 13: Návštěvnost expozic NCNJ 2018
Návštěvnost expozic NCNJ za rok 2018
Expozice klobouků / Expozice Generál Laudon NCNJ
Společné vstupné do expozic NJCJ a Muzea Novojičínska, p.o.
Školní prohlídka
Den otevřených dveří
Celkem
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8766
1377
2061
4439
16643

Graf č. 7: Návštěvnost expozic

Obrázek č. 13 - 16: Interaktivní expozice klobouků a Generál Laudon

6.1 Proběhlé akce NCNJ za rok 2018
Výstavy:
11x galerie NCNJ, 4x galerie expozice klobouků, 1x výstavní místnost expozice Generál
Laudon, výstavy fotografií, modelů, sběratelských předmětů pro širokou veřejnost.
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Workshopy a semináře, speciál. programy, study tour, press tripy, fam tripy, jednání,
přednášky:
V expozici klobouků proběhlo 50 workshopů a v expozici Generál Laudon se uskutečnily
4 jednání komise KOSCR. Dne 08.09.2018 proběhl workshop v expozici klobouků při akci
Slavnost města a 2x se konala akce pro MŠ a ZŠ s názvem "Tajuplný Laudonův dům".
V rámci press tripů a fam tripů nás celkem 7x navštívili novináři, blogeři a influenceři a to
i díky mezinárodní konferenci T-BEX pořádané v červenci v Ostravě.
Komentované procházky městem s průvodcem:
Za rok 2018 bylo zaznamenáno celkem 22 komentovaných procházek. Trasa vedla městskou
památkovou rezervací Nový Jičín, okolo Farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, bašty
městského opevnění, pokračovala přes nádvoří Žerotínského zámku a zakončena byla
vyhlídkou na město z radniční věže.
Komentované - pohádkově kostýmované procházky městem s průvodcem:
Kostýmově laděné procházky městem určené zejména pro MŠ, ZŠ probíhající ve spolupráci
s Educa, střední odbornou školou, se v roce 2018 uskutečnili celkem 2x. Procházky jsou
doplněné pověstmi a výklad je prezentován zábavnou formou tak, aby byly záživné i pro ty
nejmenší předškoláky. Trasa byla obdobná jako u klasických komentovaných procházek
městem.
Novojičínské jarmarky:


Novojičínský jarmark s masopustem 09.02.2018 se soutěží o nejchutnější koblihu
v doprovodu masopustních masek a hudby,



Velikonoční jarmark 28.03. – 30.03.2018,



Novojičínský jarmark jarní 13.04.2018,



Novojičínský jarmark květiny, zahrada 11.05. – 12.05.2018,



Novojičínský jarmark prázdninový 13.07.2018,



Řemeslný jarmark při slavnosti města 07.09. – 08.09.2018,



Novojičínský jarmark podzimní 12.10.2018,



Novojičínský jarmark listopadový 09.11.2018,



Vánoční jarmark s doprovodným programem 01.12. – 24.12.2018.
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Pivobraní
Pivobraní neboli festival zlatavého moku se v historickém jádru Nového Jičína pravidelně
pořádá již od roku 2013. Jeho hlavním tématem je přehlídka minipivovarů nejen z našeho
regionu, ale též ze zahraničí. V roce 2018 se představilo na 30 pivovarů, kromě českých mohli
návštěvníci ochutnat piva slovenská, polská, belgická či francouzská. Partnerské město
Novellara s sebou přivezlo italské gastronomické speciality, slovenské Oravské múzeum
představilo program Addams family. Pěnivý mok nebyl jediným lákadlem. Návštěvníci se
mohli zúčastnit bohatého doprovodného programu přizpůsobeného pro všechny věkové
kategorie a oblíbené pivní soutěže. Hlavní pódium patřilo především muzikantům. Zazněly
hity Michala Hrůzy, Viléma Čoka a kapel O5 a Radeček, Mňága a Žďorp, Imodium a dalších.
Z 6. ročníku festivalu si mohli návštěvníci odnést originální suvenýr z limitované edice
Pivobraní. Akci navštívilo okolo 17 tis. návštěvníků a výtoč byla okolo 110 hl piva. Vstupné
na akci je každoročně zdarma.
Festival je od roku 2017 ekologičtější, místo klasických kelímků jsou zajištěny „NickNacky",
tedy plastové vratné kelímky.
Tento festival je na podporu gastroturistiky v regionu a je výjimečný tím, že se v samotném
historickém jádru vařilo pivo již od založení města. Ve městě bylo celkem 45 právovarečných
domů, z nich se nacházelo na náměstí 28 a zbývajících 17 bylo rozmístěno do sousedních ulic
vycházejících z náměstí. Uprostřed náměstí stál dřevěný pivovar, vařící ječné a žitné pivo.
Celkové náklady na akci: cca 880.850,- Kč
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Obrázek č. 17 - 22: Vernisáž, kostýmovaná procházka městem, workshop, akce
Tajuplný Laudonův dům, natáčení ČT, fam trip MSK
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Obrázek č. 23: 6. ročník Pivobraní 2018

Obrázek č. 24 Vánoční jarmark 2018
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Tabulka č. 14: Komentované (kostýmované) procházky městem
Komentované procházky městem
Měsíce v roce 2018
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Počet osob

54
20
99
113
73
11
39
409

Graf č. 8: Procházky městem
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7 SPOLUPRÁCE
Město Nový Jičín se společně s NCNJ stalo v roce 2013 partnerem Oravského múzea Pavla
Orságha Hviezdoslava v Dolnom Kubíně, při projektu „V hradě a v podhradí“. Jednalo se
o vybudování oddychové zóny u Oravského hradu, šlo o posílení a spolupráce v rozvoji
cestovního ruchu. Projekt vznikal v rámci programu přeshraniční spolupráce České
a Slovenské republiky, který má zvýšit atraktivitu Oravského hradu a Nový Jičín tím získal
bezplatnou propagaci turisticky a historicky atraktivních míst ve městě. Každoročně se
Oravský hrad zúčastňuje akce Pivobraní v rámci představení hradu samotného, prodává
regionální produkty a přibližuje tak svou turistickou atraktivitu veřejnosti. Udržitelnost
projektu uplynula v roce 2018 a dále se již neprodlužovala.
NCNJ spolupracuje s polským městem Zabrze, kdy spolupráce započala v roce 2011 a pořád
se skvěle rozvíjí. Společně se účastníme různých akcí, prezentujeme se v Zabrze na
každoročním mezinárodním veletrhu Turistiky, průmyslového dědictví a důlní turistiky.
Město Zabrze k nám přijíždí na akci Pivobraní se skvělou polskou gastronomií a pivem.
NCNJ spolupracuje s Asociací TRIGON, která uskutečňuje obecně prospěšné projekty
zaměřené především na pomoc lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí, lidem
ohroženým sociálním vyloučením.
NCNJ spolupracuje s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy – Valašsko,
o.p.s. (dále jen DM B-V). DM B-V byl založen v roce 2011, jejím zakladatelem je statutární
město Frýdek-Místek. Společnost DM B-V si dala za úkol plnit roli koordinátora rozvoje
cestovního ruchu v turistické oblasti, podporovatele subjektů poskytujících služby cestovního
ruchu v turistické oblasti, koordinátora spolupráce mezi Krajskou destinační společností
a destinací a podporovatele posilování spolupráce mezi komerční sférou a místními
samosprávami.
NCNJ dále spolupracuje s Moravian Silesian Tourism s.r.o. jejímž hlavním úkolem je
realizace marketingových aktivit v České republice i zahraničí za účelem posílení povědomí
o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní destinaci pro trávení dovolené
i kongresovou turistiku. Spolupráce probíhá především za základě incomingových projektů,
jejichž podstatou je prezentace našeho města v zahraničních médiích. V roce 2018 se
Návštěvnické centrum prostřednictvím expozice klobouků zapojilo do projektu „100 let
republiky“, podporovaným MSK a DM MST. V rámci projektu byly na dotaci zakoupené
z firmy TONAK s.r.o. plstěné polotovary určené na výrobu mini kloboučků, a následně
31

rozdávány dětem zdarma během workshopů. Dále byly z dotace pořízené kartonové zápichy
znázorňující králíky z klobouku, rovněž určené primárně dětem s platnou vstupenkou do
expozice. Expozice klobouků byla díky tomuto projektu podpořena také mediálně, a to mimo
jiné také na webu www.100pribehurepubliky.cz.
Dlouhodobě spolupracujeme také s ubytovacími zařízeními v Novém Jičíně a blízkém okolí.
Statistiky, které si jednotlivá ubytovací zařízení vedou, potvrdily průměrnou délku pobytu
návštěvníků, která i nadále zůstává 1 až 2 dny. Jako důvod jejich návštěvy stále převažuje
práce tzv. business turistika, na druhém místě přetrvává poznávání nových míst spojené se
zážitkem.
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8 ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
Obrázek č. 25: Partnerská města
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8.1 NOVELLARA – ITÁLIE
Akce uskutečněné v partnerském městě:

8.1.1 Říjnový veletrh, trhy Cittaslow
Termín: 05.10. – 07.10.2018
Město Nový Jičín bylo pozváno na říjnový veletrh, který se konal v Novellaře. V září 2018
byl zaslán omluvný dopis o neúčasti z důvodu probíhajících voleb.
Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.1.2 Italští tenisté
Termín: 15.06 – 17.06.2018
Město Nový Jičín navštívili tenisté z partnerského města Novellara. Na radnici je přivítal pan
místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka. Hosté měli možnost prohlédnout si prostory radnice
včetně radniční věže a také expozice Návštěvnického centra. Tenisté navštívili turistické
zajímavosti Nového Jičína a jeho okolí (Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, Hukvaldy,
Štramberk). Ve večerních hodinách hráli společně s českými zástupci tenis.
Celkové náklady na akci cca 17.787,70 Kč
Obrázek č. 26 – 27: Novellara

8.1.3 Pivobraní
Město Novellara zde prezentovalo regionální produkty, které si návštěvníci Pivobraní mohli
také zakoupit. Na stánku probíhala bohatá ochutnávka parmezánu, nesoucí ochrannou známku
Parmigiano-Reggiano, balzamikových octů z místní octárny Acetaia San Giacomo, vín
značky Lombardini, salámů, škvarek či melounů. Více informací viz níže – Pivobraní.
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8.1.4 Slavnost města
Zástupci města Novellara se zúčastnili v počtu 4 osob. Pro delegaci byl vytvořen program od
čtvrtku až do neděle, kdy pobyt završili návštěvou Technického muzea v Kopřivnici
a Štramberské Trúby. Po celou dobu pobytu jim byly poskytnuty tlumočnické služby. Více
informací viz níže – Slavnost města.

8.2 GÖRLITZ – NĚMECKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

8.2.1 Koncert Puellae et Pueri
Termín: 21.06. – 22.06.2018
Sbor Puellae et Pueri navštívil partnerské město Görlitz v rámci třináctidenního výjezdu do
Norska za svým partnerským sborem. Členové sboru byli přivítáni pastorem Dr. HansWilhelm Pietzem v kostele Frauenkirche a poté následoval jejich koncert. Strava a ubytování
bylo poskytnuto všem členům sboru zdarma.
Celkové náklady na propagační předměty 1.756,44 Kč
Obrázek č. 28 – 29: Görlitz

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.2.2 Laudon Handball Cup
Házenkářský klub Nový Jičín hostil na začátku června 2 házenkářské týmy (SV KOWEG
Görlitz e. V.) z partnerského města Görlitz. Více informací viz níže – Laudon Handball Cup.
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8.3 LUDWIGSBURG – NĚMECKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

8.3.1 Koňské trhy
Termín: 08.06. – 11.06.2018
Město Ludwigsburg pořádalo další ročník Koňských trhů. Delegace navštívila nejstarší
průmyslové zóny ve Weststadtu a shlédla využití kasárenských objektů, ve kterých se dnes
nachází umělecká a hudební škola. Zástupci města Nový Jičín navštívili také Blooming
Garden, vodní zámek Monrepos a pivní slavnost. Důležitým tématem byla elektromobilita
a ekologie.
Události se zúčastnila delegace ve složení PhDr. Jaroslav Dvořák, Mgr. Pavel Bártek
a Mgr. El Houcine Imider.
Celkové náklady na akci cca 15.811,23 Kč

8.3.2 Koncert novojičínského sboru Ondrášek
Termín: 16.10. – 21.10.2018
Novojičínský sbor Ondrášek obdržel pozvání na koncert k 60. výročí Symfonického orchestru
města Ludwigsburg. Ondrášek spolu s dalšími dvěma německými sbory zahrál 9. symfonii
díla Ludwiga van Beethovena v nádherných prostorech kulturního zařízení FORUM
v Ludwigsburgu. Dále absolvovali koncert ve Stadtkürche a při příležitosti 33. setkání krajanů
v Ludwigsburgu. Sbor byl uvítán zástupci města a byl pro něj připraven bohatý doprovodný
program.
Celkové náklady na propagační předměty 1.460,83 Kč
Obrázek č. 30 – 31: Ludwigsburg – koncert Ondrášek
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Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.3.3 Výměnný pobyt studentů
Termín: 24.02. – 10.03.2018
Gymnázium Nový Jičín společně s Friedrich-Schiller Gymnasium Ludwigsburg pořádalo na
přelomu února a března výměnný pobyt studentů nesoucí název „Zdroje energie a význam pro
člověka“. Během týdenního pobytu v Novém Jičíně pracovali studenti na společných
projektech, navštívili radnici a shlédli expozice Návštěvnického centra. Dále navštívili
Ostravu, Kopřivnici a Štramberk. Studenti spolu následně cestovali do Ludwigsburgu, kde
probíhala druhá část výměnného pobytu.
Celkové náklady na přivítání studentů a dary cca 4.8757,54 Kč
Obrázek č. 32 – 33: Ludwigsburg – výměnný pobyt studentů

8.3.4 Slavnost města
Zástupci města Ludwigsburg se zúčastnili v počtu 4 osob. Pro delegaci byl vytvořen program
od čtvrtku až do neděle, kdy pobyt završili návštěvou Technického muzea v Kopřivnici
a Štramberské Trúby. Po celou dobu pobytu jim byly poskytnuty tlumočnické služby. Více
informací viz níže – Slavnost města.

8.3.5 Výstava Ženy na Baště
V průběhu Slavnosti města Nový Jičín byla zahájena výstava Ženy na Baště – projekt
4 výtvarných umělkyň. Z partnerského města Ludwigsburg se zúčastnila paní Ulrike
Ehrenberg. Představila zde obrazy, které vyšívá na sto let staré lněné plátno. Paní Heike Grüss
zde prezentovala sérii maleb z cest po Nepálu. Další umělkyní byla paní Tracey Moberly,
která zde představila mobilní aplikaci, jenž přetváří portrétní fotografie. Čtvrtou a zároveň
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poslední vystavující byla paní Lada Poulová, která ve svých dílech ztvárnila: Frídu Kahlo,
Georgiu O'Keeffe a samu sebe.
Obrázek č. 34 – 37: Ludwigsburg – výstava Ženy na Baště

8.4 ŚWIĘTOCHŁOWICE – POLSKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

8.4.1 Święto Miasta
Termín: 15.06. – 17.06.2018
Zástupci města Nový Jičín se zúčastnili slavnosti města – Święto Miasta, která je pravidelně
pořádána v měsíci červnu. Součástí programu byla návštěva památek města včetně Parku
Śląskiego a jeho stadionu. Akce se zúčastnil PhDr. Jaroslav Dvořák s rodinou
a Mgr. Pavel Rozbroj.
Celkové náklady na akci cca 4.534,54 Kč
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Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.4.2 Laudon Handball Cup
Házenkářský klub Nový Jičín hostil na začátku června dva házenkářské týmy (AIK Handboll
Solna) z partnerského města Świętochłowice. Více informací viz níže – Laudon Handball
Cup.

8.4.3 Pivobraní
Polský pivovar ReCraft si pro návštěvníky Pivobraní připravil několik druhů čepovaného
piva. Více informací viz níže – Pivobraní.
Obrázek č. 38: Pivovar ReCraft

8.4.4 Slavnost města
Zástupci města Świętochłowice se zúčastnili v počtu 3 osob. Pro delegaci byl vytvořen
program od pátku až do neděle. Více informací viz níže – Slavnost města.

8.5 KREMNICA – SLOVENSKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

8.5.1 Výměna zkušeností
Termín: 21.05. – 22.05.2018
Po vzájemné domluvě obou partnerských měst byla zorganizovaná výměna zkušeností
zaměstnanců, která se uskutečnila v Kremnici. Delegace byla přijata primátorem města,
panem Alexanderem Ferenčíkem, na půdě radnice a proběhla všeobecná diskuze o chodu
úřadu a aktuálních problémech obou měst. Odpoledne následovala prohlídka města
a sportovní oblasti Skalka, kde delegace absolvovala okružní procházku po areálu. Následující
den byl zajištěn volný vstup na hrad a do mincovny.
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Výměny zkušeností se zúčastnila delegace ve složení Mgr. Radka Bobková, MBA,
Mgr. Zdeněk Petroš, Bc. Stanislav Kopecký a Ing. Roman Kratochvíl.
Celkové náklady na akci cca 5.214,58 Kč

8.5.2 Mestská slávnost
Termín: 13.09. – 16.09.2018
Město Nový Jičín přijalo pozvání na slavnost města, jenž probíhala u příležitosti oslav
690. výročí založení města Kremnica. Tuto velkolepou událost slavilo město v průběhu
celého

týdne.

Každý

den

byl

věnovaný

programu

pro

děti,

přednáškám,

a také kulturním akcím. Ani zde nebylo opomenuto 100. výročí vzniku Československa,
včetně přehlídky historických vozidel na Štefánikově náměstí. Slavnost města byla oficiálně
zahájena slavnostním průvodem v čele s primátorem města Alexanderem Ferenčíkem
v sobotu 15.09.2018.
Mezi stánky na Štefánikově náměstí byl také stánek věnovaný partnerským městům
Kremnice,

kde

si

občané

města

mohli

bezplatně

vzít

propagační

materiály

z partnerských měst. Nový Jičín zde nabízel turistického průvodce, informace o expozicích
Návštěvnického centra a brožuru partnerských měst Nového Jičína. Program určený pro
zahraniční delegace byl velice pestrý a zahrnoval návštěvu mincovny, která je jednou
z nejstarších a nepřetržitě fungujících mincoven na světě, dále Městský hrad, areál Skalka či
Bánské muzeum.
Slavnosti města se zúčastnila delegace ve složení Bc. Kristýna Zetková, Karolína Kyšková
a Kateřina Nesrstová, DiS.
Celkové náklady na akci cca 6.166,35 Kč
Obrázek č. 39 – 40: Kremnica

40

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.5.3 Slavnost města
Zástupci města Kremnica se zúčastnili v počtu 4 osob. Pro delegaci byl vytvořen program od
pátku až do neděle. Více informací viz níže – Slavnost města.

8.6 ÉPINAL – FRANCIE
Akce uskutečněné v partnerském městě:

8.6.1 Výměnný pobyt
Termín: 14.10. – 20.10.2018
Gymnázium Nový Jičín společně s Lyceé Pierre Mendes Épinal pořádalo na konci října
výměnný

pobyt

studentů.

Studenti

z novojičínského

gymnázia

byli

ubytováni

u rodin, které se o ně během celého pobytu vřele staraly. Učitelé francouzského gymnázia si
pro studenty připravili velice pestrý program, který zahrnoval nejen prohlídku zajímavých
památek a míst Épinalu, ale například i orientační běh městem, nahlédnutí do běžné
vyučovací hodiny či návštěvu přilehlých měst.
Výměnného pobytu se zúčastnilo celkem 25 studentů a 3 učitelé.
Celkové náklady na dary cca 2.000,78 Kč
Obrázek č. 41 - 42: Épinal

8.6.2 Slavnost Saint-Nicolas
Termín: 07.12. – 09.12.2018
Oslava svatého Mikuláše, konaná první adventní víkend v partnerském městě Épinal, je
obdobou novojičínské městské slavnosti. Akce se zúčastnila i další partnerská města – Bitola
(Makedonie), Chieri (Itálie), Gembloux (Belgie), La Crosse (USA), Loughbrough
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(Velká Británie) a Schwäbisch Hall (Německo). Právě Bitola během této události oslavila již
50. výročí partnerství s městem Épinal.
Pro delegace byl připraven bohatý program. Zúčastnili se slavnostního odhalení náměstí
Bitola,

zahájení

slavnosti

města

včetně

průvodu

a

shlédli

legendu

o sv. Mikuláši. Navštívili rovněž vernisáž výstavy, která byla věnována partnerskému městu
Bitola, a také se zúčastnili slavnostního otevření esplanády muzea obrazů.
Slavnosti

města

se

zúčastnila

delegace

ve

složení

Bc.

Stanislav

Kopecký,

Mgr. Ondřej Syrovátka, Kateřina Nesrstová, DiS. a tlumočnice Céline Bossu.
Celkové náklady na akci cca 8.867,25 Kč
Obrázek č. 43 - 45: Épinal

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.6.3 Pivobraní
Épinalský pivovar Braserie La Fouillotte nabídl návštěvníkům Pivobraní 4 druhy světlého
a polotmavého čepovaného piva, a také lahvová piva v dárkovém balení. Více informací, viz
níže – Pivobraní.
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8.6.4 Slavnost města
Zástupci města Épinal se zúčastnili v počtu 4 osob. Pro delegaci byl vytvořen program od
čtvrtku až do neděle. Po celou dobu pobytu jim byly poskytnuty tlumočnické služby. Více
informací, viz níže – Slavnost města.

8.7 PIVOBRANÍ
Termín: 22.06. – 24.06.2018
Šestý ročník Pivobraní, pořádaný již od roku 2013, se konal 23. června 2018 na Masarykově
náměstí. Festival představil celkem 30 pivovarů nejen z našeho regionu, ale i ze zahraničí.
Přes 110 hektolitrů piva se načepovalo do ekologických vratných kelímků NickNack. Na
návštěvníky čekal bohatý doprovodný program a také oblíbená pivní soutěž. Program tvořily
zejména kapely, které doprovázely Pivobraní po celý den – Mňága a Žďorp, Michal Hrůza či
O5 & Radeček.
Zahraniční pivovary nabízely vždy několik druhů piv. Novellara nabízela mnoho potravin
k degustaci a návštěvníci si je mohli poté i zakoupit. Oravské muzeum představilo program
Adams Family.
Zahraniční účast:
ÉPINAL – pivovar La Fouillotte
ŚWIĘTOCHŁOWICE – pivovar ReCraft
NOVELLARA – sýry, balzamikové octy, vína, salámy, meloun
ZABRZE – pivovar Kopalina-Guido, Muzeum hornictví
PREDNÁ HORA – pivovar Predná Hora
ORAVA – Oravský hrad, Oravské muzeum
LE RŒULX – pivovar St. Feuillien
Celkové náklady na akci cca 73.149,37 Kč
Obrázek č. 46 - 47: Zahraniční vztahy vs. Pivobraní
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8.8 SLAVNOST MĚSTA
Termín: 06.09. – 09.09.2018
Slavnost města Nový Jičín, jenž je považována za vrcholnou společenskou a kulturní událost
roku

byla

zaměřena

na

100.

výročí

vzniku

Československa,

zlatá

dvacátá

a třicátá léta v Novém Jičíně a významná výročí narození novojičínských umělců –
Anton Beger, Eduard Veith a Franz Barwig.
Zahraniční delegace navštívily v rámci připraveného programu Bílý zámek v Hradci nad
Moravicí

a

minipivovar

Nová

Sladovna,

jehož

součástí

byla

i

degustace

piv

a společný oběd. Hosté navštívili také vernisáž výstavy „Zlatá dvacátá a třicátá léta
v Novém Jičíně“ a zahajovací koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. V den
slavnosti města se zúčastnili vernisáže výstavy „Ženy na Baště“, kterou si připravily
umělkyně Ing. Arch. Lada Poulová (ČR), Ulrike Ehrenberg (DE), Heike Grüss (DE) a Trace
Moberly (UK). Nechyběly ani tradiční zdravice zástupců partnerských měst při odpoledním
slavnostním průvodu. Nedělní program, připravený pro delegace z Ludwigsburgu a Novellary
zahrnoval návštěvu Technického muzea v Kopřivnici a Štramberské Trúby.
V průběhu slavnosti města proběhlo i jednání, s panem Pierem Giorgiem Olivetim –
předsedou Cittaslow, o možnostech zapojení města Nový Jičín do mezinárodní sítě „měst, kde
se dobře žije.“ – Cittaslow.
Umělkyni Tracey Moberly doprovázel zástupce města Caerphilly, který nám zde představil
umělecký projekt zkoumající tradiční venkovské dědictví, na němž by mohla naše města
spolupracovat.
Akce se zúčastnilo celkem 24 zahraničních hostů z partnerských měst, včetně zástupců města
Caerphilly a předsedy Cittaslow pana Piera Giorgia Olivetiho.
Celkové náklady na akci cca 215.316,52 Kč
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Obrázek č. 48 - 53: Zahraniční vztahy vs. Slavnost města
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8.9 OSTATNÍ
8.9.1 Veletrh cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR – Bratislava
Termín: 24.01. – 28.01.2018
Již 24. ročníku veletrhu cestovního ruchu v Bratislavě se zúčastnily pracovnice
Návštěvnického centra Nový Jičín – Bc. Kristýna Zetková a Nikola Maňáková. Město Nový
Jičín bylo prezentováno na stánku Moravskoslezského kraje. Zde se návštěvníci veletrhu
mohli

vyfotit

u

plátna

s

prvorepublikovými

klobouky,

či vyzkoušet regionální potravinu – Štramberské uši. Během veletrhu bylo vyvoláno více než
450 fotografií, které si návštěvníci mohli odnést na památku.
Celkové náklady na akci cca 12.059,38 Kč
Obrázek č. 54 - 55: Veletrh CR ITF Slovakiatour - Bratislava

8.9.2 Zasedání Prezidia Euroregionu Silesia Racibórz
Termín: 15.02.2018
Na základě pozvánky na zasedání Prezidia Euroregionu Silesia byla schválena zahraniční
cesta do Racibórze. Zasedání se zúčastnil PhDr. Jaroslav Dvořák.

8.9.3 Velikonoční jarmark
Termín: 28.03.2018
Na stánku byly k prodeji výrobky od našich sousedů ze slovenské Kremnice – víno, med,
perníčky, bylinný čaj, lázeňské oplatky, paštiky, polévky či typické slovenské sýry. Z italské
Novellary mohli návštěvníci ochutnat a také si zakoupit sýr Parmigiano-Reggiano. Nechyběla
ani vína a balzamikové octy.
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Obrázek č. 56 - 57: Velikonoční jarmark – prodej potravin z partnerských měst

8.9.4 Veletrh cestovního ruchu Zabrze
Termín: 12.04. – 14.04.2018
Desátého ročníku veletrhu cestovního ruchu, průmyslového dědictví a důlní turistiky
v polském městě Zabrze se zúčastnil Mgr. Ondřej Syrovátka, Mgr. Radka Bobková, MBA
a Bc. Kristýna Zetková.
Návštěvníci veletrhu se zde mohli vyfotit u plátna s klobouky firmy Tonak, a.s., seznámit
s turistickými atraktivitami města či ochutnat regionální potraviny. Na veletrhu vystoupila
novojičínská Městská dechová hudba s prvorepublikovými melodiemi, tanečními skladbami
a lidovými písněmi.
Celkové náklady na akci cca 28.140,20 Kč
Obrázek č. 58 - 59: Veletrh CR Zabrze

8.9.5 Návštěva finského sboru
Termín: 26.04. – 29.04.2018
Novojičínský sbor Puellae et Pueri hostil partnerský sbor Vox Vanaje z Finska (Hamenlinna).
Sbor byl uvítán na radnici města Nový Jičín Mgr. Ondřejem Syrovátkou. Pro hosty zde bylo
připraveno také občerstvení a dary, poté následovala prohlídka expozic Návštěvnického
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centra. Pobyt byl završen společným koncertem v Beskydském divadle. Město Nový Jičín se
podílelo na úhradě ubytování a stravování.
Celkové náklady na akci cca 17.090,52 Kč

8.9.6 Návštěva Valonska – Belgie
Termín: 28.05. – 01.06.2018
Tento pobyt byl součástí projektu s názvem „Výměna zkušeností a dobré praxe ve správě
historických měst (historie-kultura-gastronomie)“, který zastřešuje Společný výbor WallonieBrusel-Česká republika.
Pobyt zahrnoval návštěvu vybraných lokalit, které byly součástí projektu zaměřeného na
poznávání historie, kultury a gastronomie Valonska a České republiky. Součástí pobytu byla
také návštěva měst umění a kultury (např. Mons, Namur nebo Lutych), historických mezníků
dějin (bitva u Waterloo), proslulých muzeí (Muzeum o životě ve Valonsku) a pivovarů
(Mont-St.Jean, St. Feuillien).
Zahraniční cesty se zúčastnila delegace Návštěvnického centra Nový Jičín – Mgr. Radka
Bobková, MBA, Bc. Kristýna Zetková a Bc. Kateřina Redlová.
Celkové náklady na akci cca 24.116,53 Kč
Obrázek č. 60 - 61: Belgie – Valonie

8.9.7 Laudon Handball Cup
Termín: 08.06. – 10.06.2018
Házenkářský klub – Handball club Nový Jičín – hostil celkem 4 týmy z partnerských měst
Görlitz (SV KOWEG Görlitz e. V.) a Świętochłowice (AIK Handboll Solna). Házenkářský
tým

z Görlitz

a

Švédska

byl

přivítán

Mgr. Ondřejem Syrovátkou.
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na

radnici

města

Nový

Jičín

Pro hosty bylo připraveno také občerstvení a dary, poté následovala prohlídka expozic
Návštěvnického centra.
Celkové náklady na akci cca 5.510,24 Kč
Obrázek č. 62 - 63: Laudon Handball Cup

8.9.8 Přijetí studentů – ZŠ Komenského 66
Termín: 23.10.2018
Město Nový Jičín navštívili díky programu Erasmus+ studenti z Velké Británie, Rumunska,
Itálie,

Španělska,

Litvy

a

Turecka.

Studenti

byli

přivítáni

na

radnici

Mgr. Ondřejem Syrovátkou. Pro hosty bylo připraveno občerstvení a dary, poté následovala
prohlídka expozic Návštěvnického centra. Tento projekt byl pořádán základní školou
Komenského 66.
Celkové náklady na akci cca 6.893,85 Kč
Obrázek č. 64 - 65: Laudon Handball Cup
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8.9.9 Oslava výročí s hasiči z Martina
Termín: 26.10.2018
Město Nový Jičín pořádalo oslavu výročí 60. let od podpisu družební smlouvy mezi Okresním
sdružením hasičů Nový Jičín a Územní organizací dobrovolné požární ochrany Martin.
Celkové náklady na dary cca 2.497,80 Kč

8.9.10 Vánoční jarmark
Termín: 21.12. – 22.12.2018
Na Vánočním jarmarku mohli návštěvníci opět vyzkoušet a zakoupit si produkty
z partnerských měst. Na stánku byly k prodeji výrobky od našich sousedů ze slovenské
Kremnice

–

víno,

med,

perníčky,

bylinný

čaj,

lázeňské

oplatky,

paštiky

i medovina. Z italské Novellary mohli návštěvníci ochutnat a také si zakoupit sýr ParmigianoReggiano, vína, balzamikové octy, salám či škvarky. Na Vánočním jarmarku byly k dispozici
i výrobky z francouzského Épinalu – marmelády, pivo, čaje, likéry, pálenky, hořčice
a bonbóny. Nechyběla ani kosmetika – sprchové gely, tělová mléka, mýdla či kolínská.
Obrázek č. 66 - 67: Vánoční jarmark – prodej z partnerských měst
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8.10

ZÁVĚR

V oblasti cestovního ruchu jsou partnerským městům bezplatně poskytovány propagační
materiály o městě Nový Jičín. Návštěvnické centrum nabízí návštěvníkům stejný prospektový
servis o svých partnerských městech. Na webu www.novyjicin.cz a www.icnj.cz jsou
k dispozici podrobné informace o jednotlivých partnerských městech.
Mezi další aktivity zahraničních vztahů patří vyřizování žádostí o informace ze strany občanů
Německa, Francie, ale i z dalších zemí o rodinných příslušnících narozených v Novém Jičíně,
získání úředních listin apod.
Pro potřeby Městského úřadu jsou zajišťovány překlady dopisů a žádostí a také komunikace
se zahraničím.
Tabulka č. 15: Rozpočet zahraničních vztahů
Rozpočet zahraničních vztahů pro rok 2018:
Čerpáno celkem za rok 2018:
Zůstatek za rok 2018:

555.000,00 Kč
490.265,05 Kč
64.734,95 Kč

51

