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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
ve 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. Rovněž šíří kulturní
tradici formou zážitkové turistiky a 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. V roce 2019 rovněž
probíhal prodej vstupného s 50% slevou, kterou mohl návštěvník získat po předložení platného
kupónu získaného z kalendáře akcí na rok 2019.
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 2019
Personál na úseku TIC obsloužil 54 958 osob, z toho 2 278 zahraničních osob a 52 680
tuzemských osob, kterým osobně, telefonicky, elektronicky a bezplatně poskytl informace
o městě a dění v něm nebo prodal suvenýry, vstupenky do expozic. Komentovaných procházek
se zúčastnilo 554 osob. Expozice (expozice klobouků a expozice Generál Laudon)
v Laudonově domě v roce 2019 navštívilo 16 686 osob (z toho 2 322 osob činí žáci MŠ a ZŠ).
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. Návštěvníci
expozic NCNJ tvoří z 35 % senioři, z 32 % dospělí ve věku od 26 let do 65 let a z 33 % rodiny
s dětmi.
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Obrázek č. 1–9: Fotografie z návštěvní knihy v expozici klobouků
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Obrázek č. 10–14: Fotografie z návštěvní knihy v expozici Generála Laudona

Návštěvníci velice často jezdí s cestovními kancelářemi jako např. CK Gazela, CK Watra či
CK A-Tours. 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 2019 obhájilo TIC Nový Jičín 3. místo v Moravskoslezském
kraji.
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Tabulka č. 1, 2: Obslužnost návštěvníků TIC v roce 2019
Obslužnost po měsících
Počet evidovaných návštěv za
Měsíc
jednotlivé měsíce
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

4333
4312
4045
4369
4758
4810
4637
4463
5543
4375
4315
4998

Celkem

54958

Obslužnost 2019
Obslužnost 2018
Obslužnost 2017
Obslužnost 2016
Česká republika Zahraničí Česká republika Zahraničí Česká republika Zahraničí Česká republika Zahraničí
52680
Celkem

2278

41206

54958 Celkem

1528

29652

42734 Celkem

1399

26589

31051 Celkem

Graf č. 1: Obslužnost návštěvníků TIC po měsících v r. 2019
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2.2 Statistika návštěvnosti kulturních akcí (kulturní turismus) 2019
pořádaných MKS NJ
Kino Květen + letní kino, návštěvnost 67 915 osob.
(filmové projekce, festivaly, talk show, koncerty, besedy…)
Městská knihovna, návštěvnost 10 315 osob.
(výstavy, vernisáže, přednášky, besedy, autorské čtení, bibliograficko-informační lekce, kurzy,
divadelní představení…)
Návštěvnost půjčoven a studovny – 37 960 osob.
Návštěvníků internetu – 1 704 osob.
Stará pošta, návštěvnost 3 920 osob
Klub Galerka, výstavní síň „Stará pošta“, Coffeemusicbar.
(koncerty, poslechové akce, přednášky, besedy, výstavy, vernisáže, literární večery…)
Akce Novojičínského léta v exteriérech města, návštěvnost cca 15 420 osob.
(koncerty, festivaly, divadelní přehlídky, tematické akce…)
Slavnost města Nový Jičín, návštěvnost cca 19 000 osob.

Tabulka č. 3: Návštěvnost Žerotínského zámku 2019
Žerotínský zámek v Novém Jičíně – r. 2019
Celkový počet návštěvníků

22 472

Počet návštěvníků expozic a výstav

12 362

Počet běžných turistů

9 613

Počet návštěvníků ve školních skupinách

2 749

Počet školních skupin

79

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost

38

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí

10 110
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Tabulka č. 4: Návštěvnost Žerotínského zámku 2018
Žerotínský zámek v Novém Jičíně – r. 2018
Celkový počet návštěvníků

30 391

Počet návštěvníků expozic a výstav

19 649

Počet běžných turistů

16 223

Počet návštěvníků ve školních skupinách

3 426

Počet školních skupin

103

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost

33

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí

10 742

Tabulka č. 5: Návštěvnost Žerotínského zámku 2017
Žerotínský zámek v Novém Jičíně – r. 2017
Celkový počet návštěvníků

30 535

Počet návštěvníků expozic a výstav

18 462

Počet běžných turistů

15 341

Počet návštěvníků ve školních skupinách
Počet školních skupin

3 121
150

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost

35

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí

12 073

10

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
týkající se 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
také karty, které občany osvobozují od místního poplatku za průjezd městskou památkovou
rezervací. Tyto karty je poskytovány pouze občanům, kteří mají trvalé bydliště v MPR,
občanům kteří v MPR provozují hospodářskou činnost nebo občanům, kteří jsou vlastníkem
nemovitosti na území MPR. Karty se vydávají zdarma bez poplatku. Od prosince 2017 se
dopravcem MHD v Novém Jičíně stala společnost ARRIVA MORAVA a.s.

3.1 Abonentní a rezidentní parkovací karty
Tyto parkovací karty nahrazují parkovací kotouč, což znamená, že v příslušné zóně mohou
majitelé vozidel stát neomezeně, ale za předpokladu, že splní podmínky k vyřízení. Parkovací
karty 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, IČO.

První parkovací karta pro rezidenty je zdarma. V případě, že je i druhé vozidlo napsané na
stejnou osobu, činí poplatek 1.600 Kč na rok. Při změně SPZ je účtován poplatek 50 Kč.
Abonentní parkovací karta je vydávána za poplatek 2.000 Kč na rok, pro druhé a více vozidel
jsou karty vydávány za poplatek 8.000 Kč na rok. Při změně SPZ je také účtován poplatek
50 Kč.
Abonentní PK – je pro osoby mající v jedné ze 4 zón místo podnikání nebo provozovnu a vlastní
firemní vozidlo.
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Rezidentní PK – karta pro občany, kteří mají v jedné ze 4 zón trvalý pobyt nebo jsou majitelé
nemovitosti a jsou majiteli vozidla.
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. 15–18: Abonentní a rezidentní parkovací karty
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Obrázek č. 19: Systém parkování v centru Nového Jičína

3.2 Osvobození od místního poplatku za vjezd do Městské památkové
rezervace OZV města N. Jičína č. 6/2011
Tato karta osvobozuje držitele od poplatku za vjezd do MPR. Majitelé těchto karet musí mít
v MPR trvalé bydliště nebo užívají nemovitost k hospodářským účelům anebo jsou v MPR
vlastníky nemovitosti. Karta se vydává na základě vypsané žádosti a předložení občanského
průkazu (trvalý pobyt), vlastnického listu (vlastník nemovitosti) a na základě výpisu z rejstříku
ohledně sídla případně provozovny (v případě, že osoba v MPR užívá nemovitost
k hospodářským účelům). Osvobození od poplatku se vystavuje na jméno nebo název firmy,
která má v MPR sídlo nebo provozovnu. Karta je platná jeden kalendářní rok. Karta je vydána
zdarma bez poplatku. Osvobození od místního poplatku za vjezd do MPR se řídí obecně
závaznou vyhláškou č. 6/2011.
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Obrázek č. 20: Karta pro osobu s trvalým bydliště v MPR

Obrázek č. 21: Karta pro osoby užívající nemovitost k hospodářským účelům
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Obrázek č. 22: Karta pro osoby, které jsou vlastníkem nemovitosti v MPR

3.3 Městská hromadná doprava ARRIVA MORAVA a. s.
Od

10.

prosince

2017

se

novým

provozovatelem

MHD

stal

dopravce

ARRIVA MORAVA a. s. Vyřízení čipových karet ODIS byl možný již od října 2017. Pořízení
karty stojí 130 Kč a vyřízení trvá 20 dní. Pro vyřízení čipové karty je zapotřebí malá fotografie.
Karta je univerzální pro všechny občany, jen se liší v nastavení profilu. Přeprava je zdarma pro
občany od 65 let, v případě, že jsou držiteli čipové karty. Kartu ODIS lze také využít v rámci
celého Moravskoslezského kraje na autobusovou a vlakovou dopravu.
Obrázek č. 23: Karta nového dopravce MHD ARRIVA MORAVA a. s.
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Obrázek č. 24: Síť linek MHD Nový Jičín a příměstské dopravy na území města
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Obrázek č. 25: Souhrn operací ARRIVA MORAVA a. s. rok 2019
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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), facebook NCNJ, facebook
festivalu Pivobraní a instagram NCNJ. Prezentuje se jak v tuzemsku, tak i v zahraničí,
a spolupracuje s partnery, kteří působí na poli cestovního ruchu.

4.1 Komunikační mix
4.1.1 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.
4.1.1.1 Tisková média – Vlastní propagační materiály
O tištěné propagační materiály je stále obrovský zájem i přes narůstající vliv online reklamy.
Návštěvnické centrum nabízí především tištěného turistického průvodce městem Nový Jičín,
a to v jazykových mutacích čeština, angličtina, polština a němčina. Tato brožura obsahuje
kompletní informace o našem městě a seznam ubytovacích, stravovacích či sportovních
zařízení. Kromě toho také zahrnuje tipy na výlety v Novém Jičíně i ve vzdálenějším okolí, atd.
Mezi další propagační materiály řadíme skládačku, která informuje o objektu Návštěvnického
centra a jeho expozicích, a brožuru Partnerská města. Rovněž 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 2019 byl vydán kalendář akcí, který zahrnoval kupón s 50% slevou na vstup do expozic.
K zakoupeným vstupenkám do expozic se dětem zdarma poskytovala interaktivní sada
k dotvoření, která byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Město vydalo prostřednictvím Návštěvnického centra sadu stolních a nástěnných kalendářů
města na rok 2020. Do nástěnného kalendáře svými fotografiemi přispěli občané města, jejichž
fotografie byly předem vybrány z facebookové stránky Foto Nový Jičín a okolí. Stolní kalendář
byl doplněn akvarely od Veroniky Kolaříkové.
18

4.1.1.2 Turistické noviny – Novojičínsko
Návštěvnické centrum začalo v červnu 2019 vydávat Turistické noviny – Novojičínsko. Tento
projekt vydává NCNJ za účelem poskytnout turistům a obyvatelům města Nový Jičín informace
týkající se cestování, turistiky, společenského a kulturního dění ve městě a blízkém okolí.
Noviny nabízí informace o turistických cílech v Novém Jičíně a na Novojičínsku, tipy na výlety,
možnosti trávení volného času v Novém Jičíně a jeho okolí. Nechybí zajímavosti
o partnerských městech města Nový Jičín. Čtenář dostává mimo jiné informace o nabídkách
v oblasti cestování, turistiky a tipy na kulturní a společenské akce organizací a institucí Města
Nový Jičín. Turistické noviny vycházejí čtvrtletně, tedy čtyřikrát do roka. Noviny jsou k dostání
na recepci Návštěvnického centra nebo v online verzi či v PDF ke stažení na webu
www.icnj.cz/stranka/turisticke-noviny-novojicinsko.html.

4.1.2 Elektronická média – 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 www.icnj.cz. Vedeme také seznam firem a služeb
na Novojičínsku, a pravidelně oslovujeme podnikatele na Novojičínsku s žádostí o jejich
aktualizaci.
Spravujeme vlastní stránku na sociální síti facebook, která obsahuje základní informace
o Návštěvnickém centru a celkově webové stránky doplňuje. Rovněž spravujeme účet na
sociální síti instagram. Na všechny stránky a účty jsou pravidelně ukládány fotografie
z jednotlivých akcí, dále pozvánky na kulturní a společenské akce města, zajímavé tipy na
výlety do okolí, apod. Na facebooku se zveřejňují aktuální informace, které jsou umísťovány
i 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.
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Tabulka č. 6: Návštěvnost webových stránek v r. 2019

Návštěvnost webových stránek
www.icnj.cz
www.mestoklobouku.cz
www.expozicelaudon.cz

212 498
10 651
2966

Celkem v r. 2019
Celkem v r. 2018
Celkem v r. 2017
Celkem v r. 2016

226 115
238 016
200 605
140 056

Tabulka č. 7: Demografické údaje návštěvníků webů v roce 2019
Demografické údaje návštěvnosti webů podle pohlaví
Pohlaví

poměr v %
icnj

mestoklobouku

expozicelaudon

Ženy

64

67

64

Muži

36

33

36

100

100

100

Celkem

Demografické údaje návštěvnosti webů podle věku
Věk

poměr v %
icnj

mestoklobouku

expozicelaudon

18-24

14

11

10

25-34

36

28

23

35-44

22

22

23

45-54

13

14

14

55-64

9

13

16

65 a více

6

12

14

100

100

100

Celkem
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Graf č. 2: Demografické údaje – pohlaví

Tabulka č. 8: Kategorie zařízení návštěvnosti webů
Kategorie zařízení návštěvnosti webů
Počítač
Mobilní telefon
Tablet

125 221
92 600
8 294

Celkem

226 115

Graf č. 3: Zařízení návštěvnosti webů
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Tabulka č. 9: Návštěvnost webu www.icnj.cz
Návštěvnost webu icnj.cz dle národnosti
ČR
USA
SVK
POL
DE
UK
AUT
NLD
IT
nezaznamenáno
Celkem

203 164
1 928
1 504
1 391
1 360
511
312
127
115
269
210 681

Graf č. 4: Návštěvnost webu www.icnj.cz
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Tabulka č. 10: Návštěvnost webu www.mestoklobouku.cz
Návštěvnost webu mestoklobouku.cz dle národnosti
ČR
USA
POL
SVK
DE
AUT
FRA
CHN
UK
CAN
Celkem

8 959
538
377
196
153
91
44
36
37
26
10 457

Graf č. 5: Návštěvnost webu www.mestoklobouku.cz
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Tabulka č. 11: Návštěvnost webu www.expozicelaudon.cz
Návštěvnost webu expozicelaudon.cz dle národnosti
ČR
USA
POL
SVK
DE
AUT
CAN
CHN
FRA
ARG

2 188
449
87
56
41
23
14
14
17
13

Celkem

2 902

Graf č. 6: Návštěvnost webu www.expozicelaudon.cz
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4.1.3 Elektronická média – Placená webová prezentace
V roce 2019 bylo evidováno 18 placených prezentací města. Celkem 5 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.
Prezentace města byla opět prodloužena na portálech firmy Paseo (www.vyletnik.cz,
www.kdykde.cz, www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.cz, www.cestujeme.cz ). Turistické
trasy města byly prezentovány na portálech www.turistika.cz a www.turisticketrasy.com. Stále
využíváme službu pro zákazníky v podobě live chatu s názvem Foxydesk od společnosti
Avantro s.r.o. V roce 2019 jsme uskutečnili objednávku na zveřejnění v aplikaci Mobilní
turista.

4.1.4 Vysílací média – Rozhlasové a TV spoty
Masopust, Adventní jarmark, pozvánka do NCNJ 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.
V roce 2019 se v Novém Jičíně a v Návštěvnickém centru uskutečnilo natáčení pořadu
Cyklotoulky.

4.1.5 Tisková média – Inzerce v tisku
Tištěná prezentace města byla umístěna v těchto magazínech: 5plus2, Éter, KAM po Česku,
COT, Mladá Fronta a TIM. Město Nový Jičín se prezentovalo také v publikaci Historie
a současnost podnikání.

4.1.6 Displejová média – Venkovní reklama
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. Firma Rengl nabízí celkem 37 plakátovacích ploch ve městě
a místních částech. Rovněž využíváme zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE
umístěný na ulici 5. května.
Pro propagaci akce Pivobraní NJ se na základě objednávky s firmou Melvin používá
velkoplošná reklama na ulici Revoluční, v Mošnově a Kuníně. U firmy Railreklam využíváme
vyvěšení banneru, který je umístěný u kruhového objezdu na Sokolovské ulici.
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4.2 Podpora prodeje
NCNJ podporu prodeje směřuje zejména na nabídku svých upomínkových předmětů, které jsou
opatřeny znakem, popř. erbem, města Nový Jičín, a zároveň slouží k prezentaci města.
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, plechové hrníčky, cínové vojáčky, knihy, turistické známky,
magnety, tužky, propisky, bloky, upomínkové předměty pro děti (přívěsky, plastové vrtulky,
míčky na gumě, záložky do knih a další), trička, kšiltovky, čokolády, vína atp. V roce 2019
jsme se zapojili do sběratelské hry "Sestav si svůj svět" a rozšířili tak nabídku turistických
magnetek o dvě nové magnetky ve tvaru puzzle–magnetka č. 827 s motivem náměstí
a magnetka č. 828 s motivem Žerotínského zámku.
Nejvyšší prodejnost zaznamenaly turistické známky, turistické vizitky a magnetky. Oblíbeným
suvenýrem zůstává nadále interaktivní balíček s kloboučkem a dekoracemi určený k dalšímu
dozdobení či čokoláda s přebalem foto Nový Jičín. Do prodeje byl opět nabídnut med
vyprodukovaný včelstvem, které zakoupilo město a umístilo do lokality na Skalkách.
V rámci doplňkových aktivit pro vzdělávací organizace a akce města (např. Pivobraní,
jarmarky, Slavnost města) 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. 26: Mezinárodní veletrh CR v Zabrze (PL)

Tabulka č. 12: Veletrhy a výstavy
TERMÍN
PŘÍMÁ
ÚČAST

NÁZEV AKCE
2019
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

leden
leden
únor
březen
březen
duben
duben
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NĚPŘÍMÁ ÚČAST
PROSPEKTOVÝ
SERVIS
X
X
X

X
X
X
X

5 EKONOM
Ekonom připravuje podklady a rozpočet NCNJ, 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. 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 NCNJ, také vede evidenci smluv a objednávek a zajišťuje jejich ukládání do
centrální evidence smluv a vkládá smlouvy do centrálního registru smluv.

5.1 Příjmy

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1346 – Abonentní a rezidentní karty

Rozpočet

Plnění

%

700.000,00

1.001.683,50

143,09

70.000,00

109.515,00

156,45

5.2 Tržby
245 – kopírování (21 %): 16.658,00 Kč (1,66 %)
315 – suvenýry (10 % DPH): 36.890,00 Kč (3,68 %)
330 – vstupné (0 % DPH): 312.020,00 Kč (31,15 %)
331 – procházka městem (0% DPH): 9.860,00 Kč (0,98 %)
332 – suvenýry (15 % DPH): 58.325,00 Kč (5,82 %)
333 – suvenýry (21 % DPH): 395.945,95 Kč (39,53 %)
335 – prodej služeb (21 % DPH): 12.705,00 Kč (1,27 %)
336 – půjčovné (21 % DPH): 480,00 Kč (0,05 %)
337 – účastnický poplatek (21 % DPH): 84.600,00 Kč (8,45 %)
338 – provize z Arrivy – pobočka (21 % DPH): 60.000,00 Kč (5,99 %)
340 – za činnost sběrového místa Rengl (21 % DPH): 8.173,55 Kč (0,82 %)
341 – provize z prodeje vstupenek – jiné (21 % DPH): 6.026,00 Kč (0,60 %)
Celkem: 1.001.683,50 Kč
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5.3 Rozpočet
Rozpočet

Plnění

%

§ 2141 Vnitřní obchod
§ 2143 Cestovní ruch
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury
§ 6223 Mezinárodní spolupráce (vnější vztahy)

619.965,51
7.999.713,49
32.914,00
531.086,00

606.538,68
7.924.186,23
32.914,00
520.854,25

Výdaje celkem

9.183.679,00

9.084.493,16 98,92

97,83
99,05
100,00
98,07

5.4 Přijaté dotace
Tabulka č. 13: Přijaté dotace
Dotační program

Poskytovatel

Použití

Výše dotace
(obdržená)
v Kč

Účast města

Náklady
celkem

120.000,00 Kč

33.009,00 Kč

153.009,00 Kč

- propagační materiál
v českém jazyce
(Turistický průvodce
města)

Podpora turistických
informačních center
v MSK pro rok 2019

- dárkové upomínkové
předměty – zápichy
(Králíci v klobouku)
MSK

- polotovary na výrobu
minikloboučků
- roční členský poplatek
A.T.I.C. ČR na rok 2019
- laminátor GBC Fusion
3100L A3

29

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, teambuildingové aktivity, zabezpečuje organizaci pracovních a společenských akcí města konaných
i mimo městský úřad, zpracovává zprávy a zhodnocení aktivit NCNJ.
Návštěvnické centrum se díky svým expozicím a poskytujícím službám 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 a dále pak seznamuje návštěvníky Nového Jičína s těmito druhy zážitkové turistiky.
Pořádá tematické workshopy pro vzdělávání a výchovu, tvořivé dílny pro různé skupiny
návštěvníků (rodiny s dětmi, handicapované návštěvníky, seniory, pro mateřské a základní
školy, vzdělávací organizace, spolky, sdružení). Novým vzdělávacím prvkem v expozici
klobouků jsou tři magnetické stěny, jejichž cílem je návštěvníkům přiblížit jednotlivé typy
klobouků, jak o klobouk pečovat, jak správně klobouk nosit a vybrat správnou velikost.
Součástí jsou také zajímavosti ze světa klobouků.
Podle výsledku výzkumu, který byl proveden v NCNJ v průběhu roku 2019, by návštěvníci
Návštěvnické centrum z 98 % rozhodně doporučili svým známým a přátelům, což je
v konečném důsledku velice pozitivní výsledek 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, jenž je rozhodující při koupi služby.
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Tabulka č. 14: Návštěvnost expozic NCNJ v r. 2019
Návštěvnost expozic NCNJ za rok 2019
Expozice klobouků / Expozice Generál Laudon NCNJ
Společné vstupné zvýhodněné 50 %

10 088
106

Školní prohlídka

2 584

Den otevřených dveří

3 908

Celkem v r. 2019
Celkem v r. 2018
Celkem v r. 2017

16 686

16 643
16 749
14 037

Celkem v r. 2016
Graf č. 7: Návštěvnost expozic v r. 2019

Obrázek č. 27–31: Interaktivní expozice klobouků a Generál Laudon
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6.1 Proběhlé akce NCNJ za rok 2019
Výstavy:
11x galerie NCNJ, 4x galerie expozice klobouků, 1x výstavní místnost expozice Generál
Laudon, výstavy fotografií, modelů, sběratelských předmětů pro širokou veřejnost
Obrázek č. 32–33: Vernisáže 2019

Workshopy a semináře, speciál. programy, study tour, press tripy, fam tripy, jednání,
přednášky:
V expozici klobouků proběhlo 45 workshopů a v expozici Generál Laudon se uskutečnily
4 jednání komise KOSCR. Dne 07.09.2019 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 5x navštívili novináři, blogeři a influenceři, a to díky
spolupráci s MSK. Nově přibyl workshop v rámci akce Den pro klobouk, která se v roce 2019
konala ve dvou termínech. První termín se uskutečnil v sobotu 27.07.2019 v 10:00 a 13:00,
druhý pak v sobotu 12.10.2019 v 10:00, 12:00, 14:00.
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Obrázek č. 34–35: Workshop, Tajuplný Laudonův dům

Komentované procházky městem s průvodcem:
Za rok 2019 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.
Komentovaná, pohádkově kostýmovaná, procházka městem s průvodcem se v loňském roce
uskutečnila 1x. Procházka určená zejména pro MŠ a ZŠ je doplněná pověstmi a výklad je
prezentován zábavnou formou tak, aby byl záživný i pro ty nejmenší předškoláky. Trasa byla
obdobná jako u klasických komentovaných procházek městem.
Obrázek č. 36: Komentovaná procházka
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Tabulka č. 14: Komentované (kostýmované) procházky městem
Komentované procházky městem
Měsíc
Počet osob
0
Leden
0
Únor
31
Březen
48
Duben
110
Květen
83
Červen
42
Červenec
0
Srpen
36
Září
189
Říjen
0
Listopad
15
Prosinec
Celkem

554

Graf č. 8: Procházky městem
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Historické perly Podbeskydí – Prohlídka města s nádechem Vánoc
Dne 13.12.2019 proběhla speciální adventní prohlídka města Nový Jičín, při které paní
průvodkyně seznámila návštěvníky s historii města a se zajímavostmi z období adventu
a slavení Vánoc.
Prohlídka začala nejprve výhledem na město z radniční věže, a poté následovala návštěva
náměstí. Na náměstí byla možnost společně si vychutnat teplý čaj v jednom z prodejních stánků
a zpříjemnit si tak celou akci.
Další zastávkou byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde vánočně vyzdobený kostel
s betlémem ještě více přiblížil kouzlo Vánoc a oživil tak nejen historický výklad.
Na závěr prohlídky čekalo návštěvníky v přízemí NCNJ pečení perníčků s mistrem pekařem
Ladislavem Hezkým, který vlastní tradiční recepturu na pečení Štramberských uší.
Historické perly Podbeskydí je unikátní projekt, který vznikl na základě spolupráce se zástupci
turistických informačních center na území tří městských památkových rezervací –
Nového Jičína, Štramberka a Příbora. Rovněž je do tohoto projektu zapojeno
i město Frýdek-Místek.
Cílem samotného projektu je maximálně využít historického potenciálu daných měst, a zároveň
také atraktivit, která města nabízejí, a poskytnout tak jedinečné zážitky.
Obrázek č. 37–39: Prohlídka města s nádechem Vánoc
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Den pro klobouk
Jedná se o komentovanou projížďku dobovým autobusem značky TATRA z roku 1928 po
technických památkách města, které proslavila výroba klobouků. Pro větší prožitek je akce
doplněna o historické fotografie významných objektů, kolem kterých se projíždí. Kromě
prožitku ze samotné jízdy jste mohli zhlédnout a blíže se seznámit s továrnami, které mají
největší slávu již za sebou, ale i s těmi, které fungují dodnes. Prošla se vila Hugo Hückela a po
projížďce následovala prohlídka expozice klobouků v Návštěvnickém centru Nový Jičín
s možností vyrobit si svůj mini klobouček na jediném parním stroji, který v ČR nemá obdoby
a následně si jej i dozdobit dle svých představ. Tato akce je součástí projektu Technotrasa –
surová krása, Moravian-Silesian Tourism s.r.o. a MSK.
Akce se v roce 2019 uskutečnila ve dvou termínech:


sobota 27.07.2019 – 10:00 a 13:00



sobota 12.10.2019 – 10:00, 12:00 a 14:00

Obrázek č. 40–44: Den pro klobouk
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Novojičínské jarmarky:


Novojičínský

jarmark

s masopustem

15.02.2019

se

soutěží

o

nejchutnější

jitrnici v doprovodu masopustních masek a hudby,


Velikonoční jarmark 17.04.–19.04.2019,



Novojičínský jarmark květiny, zahrada 17.05.2019,



Novojičínský jarmark prázdninový 12.07.2019,



Řemeslný jarmark při slavnosti města 06.09.– 07.09.2019,



Novojičínský jarmark podzimní 25.10.2019,



Adventní jarmark s doprovodným programem 29.11.–23.12.2019.

Obrázek č. 45–48: Jarmarky

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 2019 se představilo na 30 pivovarů, kromě českých mohli
návštěvníci ochutnat piva slovenská, polská, belgická či francouzská. Partnerské město
Novellara i Épinal s sebou přivezlo své gastronomické speciality, představilo se také slovenské
město Kremnica s ražbou pamětních mincí a s dalšími produkty. 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
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muzikantům. Zazněly hity Mandrage, Petra Koláře, kapel Vypsané fixy, Rockoví lišáci,
Zoči voči (SK) a dalších. Ze 7. ročníku festivalu si mohli návštěvníci odnést originální suvenýr
z limitované edice Pivobraní. Akci navštívilo okolo 17 000 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 slouží k podpoře 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.
V roce 2019 obdrželo za tuto akci NCNJ cenu cestovního ruchu „Nejlepší turistický počin“ za
rok 2018.
Obrázek č. 49–52: Pivobraní NJ 2019

38

7 SPOLUPRÁCE
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.
V rámci DM B-V jsme se zapojili v roce 2019 do produktu „Historické perly Podbeskydí“.
Produkt je výsledkem spolupráce turistických informačních center působících ve třech
městských památkových rezervacích – Novém Jičíně, Štramberku a Příboře. K nim se připojilo
také město Frýdek Místek. Cílem projektu je maximálně využít historický potenciál daných
měst a jejich atraktivit, a poskytnout tak návštěvníkovi jedinečné zážitky.
NCNJ dále spolupracuje s Moravian Silesian Tourism s.r.o., jejímž hlavním úkolem je realizace
marketingových aktivit v České republice i zahraničí, a to za účelem posílení povědomí
o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní destinaci pro trávení dovolené
i pro kongresovou turistiku. V roce 2019 se Návštěvnické centrum prostřednictvím expozice
klobouků zapojilo do projektu „Technotrasa“, který je podporovaný MSK a DM MST. V rámci
projektu se uskutečnila akce Den pro klobouk – Komentovaná projížďka dobovým autobusem
po technických památkách města. Zájemci měli možnost se projet v dobovém autobuse značky
Tatra a dozvědět se o místní historii. Rovněž měli možností vyrobit si svůj mini klobouček na
jediném parním stroji a následně si jej i dozdobit dle svých představ a fantazie.
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.
39

8 ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
Obrázek č. 53: Partnerská města

8.1 NOVELLARA – ITÁLIE
Akce uskutečněné v partnerském městě:

8.1.1 Miss Anguria
Termín: 26.–28.07.2019
Město Nový Jičín bylo pozváno na slavnost Miss Anguria, jenž se konala poslední víkend
v červenci v Novellaře. Pestrý program zahrnoval hudbu, pouliční vystoupení, ochutnávky
a také různé výstavy. Hlavním bodem víkendového programu byla soutěž o nejsladší meloun.
Delegace měla možnost poznat prostory místní octárny Acetaia San Giacomo, která své
produkty každoročně propaguje na akci Pivobraní a Adventním jarmarku.
Události se zúčastnila delegace ve složení Mgr. Stanislav Kopecký, Ivana Kopecká, Kateřina
Kopecká a tlumočnice Táňa Pavlíková Alešová.
Celkové náklady na akci cca 17.876,49 Kč
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Obrázek č. 54–55: Miss Anguria

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.1.2 Pivobraní
Město Novellara zde prezentovalo své 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, salámů,
škvarek či melounů. Poprvé zde město prezentovalo také místní pivovar – Birrificio Dada
a občané města Novellara zde čepovali 2 druhy piva. Více informací viz níže – Pivobraní.

8.2 GÖRLITZ – NĚMECKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

8.2.1 Junior Cup 2019
Termín: 22.–23.06.2019
Handball club Nový Jičín navštívil partnerské město Görlitz za účelem účasti na házenkářském
turnaji Junior Cup 2019. Členové týmu byli oficiálně přivítáni na radnici města, během pobytu
měli možnost zahrát si s týmy také plážovou házenou. Strava a ubytování bylo poskytnuto všem
členům týmu zdarma.
Celkové náklady na propagační předměty 3.308,15 Kč
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Obrázek č. 56–57: Junior Cup 2019

8.2.2 Altsdatfest
Termín: 23.–24.08.2019
U příležitosti uvedení nového starosty města Görlitz do funkce, byl starosta Mgr. Stanislav
Kopecký pozván na městskou slavnost Altsdatfest.
Události se zúčastnila delegace ve složení Mgr. Stanislav Kopecký a Mgr. El Houcine Imider.
Celkové náklady na akci cca 9.006,58 Kč
Obrázek č. 58–59: Altsdatfest
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8.3 LUDWIGSBURG – NĚMECKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

8.3.1 Výměnný pobyt studentů
Termín: 16.–23.02.2019
Žáci gymnázia Friedrich Schiller Ludwigsburg a gymnázia Nový Jičín se účastnili
mezinárodního výměnného pobytu s fyzikálně chemickou tématikou. Novojičínští žáci a učitelé
strávili týden v partnerském městě Ludwigsburg, kde prohloubili své znalosti v již výše
zmíněných oblastech a také poznali krásy města a jeho okolí. Výměnného pobytu se účastnilo
celkem 16 žáků a 2 učitelé z gymnázia Nový Jičín.
Celkové náklady na propagační předměty 1.955,81 Kč

8.3.2 Slavnost založení města
Termín: 09.–12.05.2019
Město Nový Jičín bylo pozváno na Slavnost založení města, konající se v partnerském městě
Ludwigsburg. Delegace se zúčastnila zahajovacího koncertu, obdivovala krásy rozkvetlých
zámeckých zahrad a celého města. Nechyběla ani návštěva známého muzea Mercedes-Benz
v německém Stuttgartu. V rámci slavnosti města byly oceněny dvě významné osobnosti
Ludwigsburku, mezi které patřil pan Pavel Wessely, jako osobitý průkopník partnerství mezi
městy.
Celkové náklady na akci cca 6.558,86Kč
Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.3.3 Výměnný pobyt studentů
Termín: 09.–16.02.2019
Gymnázium Nový Jičín společně s Friedrich-Schiller Gymnasium Ludwigsburg pořádalo na
přelomu února a března výměnný pobyt s fyzikálně chemickou tématikou. Během týdenního
pobytu v Novém Jičíně pracovali žáci na společných projektech, navštívili radnici a shlédli
expozice Návštěvnického centra. Dále navštívili Ostravu, Kopřivnici a Štramberk. Žáci spolu
následně cestovali do Ludwigsburgu, kde probíhala druhá část výměnného pobytu.
Celkové náklady na přivítání studentů a dary cca 3.295,40 Kč
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Obrázek č. 60–61: Výměnný pobyt

8.4 ŚWIĘTOCHŁOWICE – POLSKO
Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.4.1 Návštěva cyklistů
Termín: 02.–03.08.2019
Na začátku měsíce srpna navštívili Nový Jičín cyklisté z partnerského města Świętochłowice.
Zaměstnanci Návštěvnického centra je uvítali menším občerstvením a provedli je centrem
města. Cyklisté navštívili radnici města včetně radniční věže a podívali se také do expozic
Návštěvnického centra.
Celkové náklady na občerstvení a drobné dary cca 936,58 Kč
Obrázek č. 62–63: Návštěva cyklistů
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8.4.2 Pivobraní
Polský pivovar ReCraft si pro návštěvníky Pivobraní připravil několik druhů čepovaného piva.
Více informací viz níže – Pivobraní.

8.5 KREMNICA – SLOVENSKO
Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.5.1 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 Slavnost Saint-Nicolas
Termín: 05.–08.12.2019
Oslava svatého Mikuláše, konaná první adventní víkend v partnerském městě Épinal, je
obdobou novojičínské městské slavnosti. Akce se zúčastnilo také město Schwabisch Hall
(Německo), jenž je partnerským městem Épinalu.
Pro delegace byl připraven bohatý program. Zúčastnili se zahájení slavnosti města včetně
průvodu a shlédli legendu o sv. Mikuláši. Poslední den navštívili městečko Darney, které je
spojováno s historií Československého státu.
Slavnosti města se zúčastnila delegace ve složení Bc. Stanislav Kopecký, Ivana Kopecká,
Bc. Iva Pollaková a tlumočnice Céline Bossu.
Celkové náklady na akci cca 30.063,44 Kč
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Obrázek č. 64–65: Slavnost Saint-Nicolas

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

8.6.2 Výměnný pobyt
Termín: 24.–30.03.2019
Gymnázium Lyceé Pierre Mendes Épinal a gymnázium Nový Jičín pořádaly výměnný pobyt
žáků. Žáci návštívili expozice Návštěvnického centra Nový Jičín, poté byli přivítáni panem
místostarostou Mgr. Ondřejem Syrovátkou a prohlédli si město Nový Jičín z radniční věže.
V odpoledních hodinách navštívili Kopřivnici a Štramberk.
Celkové náklady na akci cca 4.335,99 Kč
Obrázek č. 66–67: Výměnný pobyt
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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.

8.6.4 Slavnost města
Zástupci města Épinal se zúčastnili v počtu 3 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: 21.–23.06.2019
Sedmého ročníku Pivobraní, konaného 21. června 2019 na Masarykově náměstí se zúčastnilo
šest zahraničních pivovarů.
Francouzský pivovar La Fouillotte, z partnerského města Épinal, si pro návštěvníky připravil
4 druhy čepovaných piv s tóny chilli papriček, ovoce či kakaa.
Pivovar ReCraft, z partnerského města Swietochlowice, přijel do Nového Jičína s šesti druhy
čepovaných piv. Návštěvníci tak mohli ochutnat třešňové, pomerančové či malinové pivo a také
„českou Plzeň“. Na stánku byla k prodeji i lahvová piva v dárkovém balení.
Pivovar Guido z polského Zabrze, se kterým Nový Jičín spolupracuje již několik let, přijel
s dvěma druhy piva, které nabízely tóny smetanové kávy a květin.
Belgický stánek v letošním roce nabídl čepovaná piva ze tří pivovarů. Piva „Blanche de Namur“
(světlé, jemné pivo) a „Mc Chouffe“ (tmavé pivo s tóny hrušek) pocházejí z provincie Namur.
Třetí pivo „Kasteel“ (tmavé pivo s tóny višní) pochází ze severu Belgie.
Návštěvníci Pivobraní měli možnost v letošním roce poprvé ochutnat pivo i na stánku
partnerského města Novellara. Zástupci města přijeli se dvěma druhy čepovaných piv
z pivovaru Birrificio Dada, jenž se nachází nedaleko italské Novellary. Na stánku nechyběly
ani typické Novellarské speciality, které mohli návštěvníci ochutnat a poté si je také zakoupit
– parmezán, balzamikové octy, vodní meloun, salámy či škvarky.
Slovenský pivovar Predná Hora nabídl světlé i tmavé ležáky, pivo IPA, ERAP či pivo s tóny
mateřídoušky.
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V letošním roce se Pivobraní zúčastnili zástupci partnerského města Kremnica. Stánek
obsluhovali v dobových kostýmech a návštěvnici si zde mohli za symbolickou částku vyrazit
pamětní minci s logem Pivobraní. Kromě pamětních mincí zde nabízeli také výrobky z farmy
EKO-PRODUKT – paštiky, ovčí sýry, salámy, klobásy. Na stánku nechybělo ani víno značky
Ringbürger. S delegací z Kremnice dorazila také kapela Virvar, jejichž písně byly ke slyšení od
14 hodin na hlavním pódiu.
Zahraniční účast:
ÉPINAL – pivovar La Fouillotte
ŚWIĘTOCHŁOWICE – pivovar ReCraft
NOVELLARA – sýry, balzamikové octy, vína, salámy, meloun, pivovar Birrificio Dada
ZABRZE – pivovar Kopalina-Guido, Muzeum hornictví
PREDNÁ HORA – pivovar Predná Hora
LE RŒULX – pivovar St. Feuillien
KREMNICA – Muzeum mincí, regionální produkty
Celkové náklady na akci cca 115.039,56 Kč

48

Obrázek č. 68–73: Pivobraní

8.8 SLAVNOST MĚSTA
Termín: 06.–07.09.2019
Slavnost města Nový Jičín, jenž je považována za vrcholnou společenskou a kulturní událost
roku, byla zaměřena na výročí 220 let kloboučnické továrny TONAK, 140 let továrny na
svítidla VARROC, 120 let Hotelu Praha a slavnostní odhalení busty Augustina Hückela.
Zahraniční delegace navštívily v rámci připraveného programu exkurzi výroby medových dortů
Marlenka dle staroarménské rodinné receptury, výrobnu svíček a galerii Unipar a také shlédli
výrobu piva v Rožnovském pivovaru.
V průběhu slavnosti města proběhla vernisáž výstavy kreseb polské autorky Evy Guildis
v galerii Návštěvnického centra Nový Jičín. Hosté měli možnost vyhlídkového letu vrtulníkem
nad městem Nový Jičín.
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Akce se zúčastnilo celkem 8 zahraničních hostů z partnerských měst, včetně vystavující
Evy Guildis.
Celkové náklady na akci cca 220.748,97 Kč
Obrázek č. 74–77: Slavnost města

8.9 OSTATNÍ
8.9.1 Přivítání studentů z Portugalska
Termín: 13.02.2019
Střední škola Educa v rámci projektu Erasmus+ hostila 6 studentů a 2 učitele z Portugalska.
Dne 13.02.2019 navštívili starostu města Mgr. Stanislava Kopeckého, prohlédli si město Nový
Jičín z radniční věže a navštívili expozice Návštěvnického centra Nový Jičín.
Celkové náklady na upomínkové předměty a občerstvení cca 1.787,64 Kč
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8.9.2 Veletrh cestovního ruchu Zabrze
Termín: 11.–13.04.2019
Jedenáctého ročníku veletrhu cestovního ruchu, průmyslového dědictví a důlní turistiky
v polském městě Zabrze se zúčastnil Mgr. Stanislav Kopecký, Mgr. Ondřej Syrovátka,
Mgr. Radka Bobková, MBA a Bc. Kristýna Zetková.
Návštěvníci veletrhu se zde mohli vyfotit u plátna s kloboukem firmy Tonak či vyzkoušet
regionální potraviny.
Celkové náklady na akci cca 26.984,40 Kč
Obrázek č. 78–81: Zabrze

8.9.3 Přivítání studentů Erasmus+
Termín: 16.–21.10.2019
Mendelova střední škola si připravily pro studenty projekt Erasmus+, kterého se účastnili
studenti a učitelé z Portugalska, Španělska, Islandu a Itálie. Pro účastníky projektu bylo
připraveno přivítání na radnici města včetně občerstvení a možnosti vyhlídky z radniční věže.
Program pokračoval v expozicích Návštěvnického centra Nový Jičín.
Celkové náklady na akci cca 902,00 Kč
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8.9.4 Výstava Přes čáru/Over the Line
Termín: 16.–18.11.2019
V rámci oslav třiceti let svobody, konce komunistického režimu a třiceti let od pádu Železné
opony, si Klub rodáků a přátel města Nový Jičín připravil výstavu s názvem
„Přes čáru/Over the Line“. Výstava probíhala v termínu 16.10.–17.11.2019 na Baště v Novém
Jičíně. Během výstavy byly k vidění díla celkem sedmi umělců z české republikya zahraničí.
Pro umělce bylo poskytnuto zdarma ubytování a strava v průběhu pobytu v Novém Jičíně.
Vystavující: Pavel Karoly (Kremnica, Slovensko), Heike Grüss a Ulrike Ehlenberg
(Ludwigsburg, Německo), Elisabeth Ledersberger-Lehoczky (Laa an Der Thaya, Rakousko),
Paolo Dalponte (Trento, Itálie), Alfred Hruschka (Falkenstein, Rakousko) a Pavel Kozubík
(Odry, Česká republika).
Celkové náklady na akci cca 23.524,00 Kč
Obrázek č. 82–83: Over the Line

8.9.5 Noční hra – NINJA
Termín: 26.–27.10.2019
Novojičínské duo Lukáš Haraga a Radim Mohler spolupracovali již poněkolikáté na
Novojičínské interaktivní hře NINJA, jejíž poslední ročník nesl název „Cizinec přichází“. Ve
hře byla poprvé zapojena také partnerská města Nového Jičína. Město Ludwigsburg poskytlo
do hry kuličková pera a bločky, město Kremnica věnovalo pamětní mince a město Épinal
darovalo svoji typickou pálenku z mirabelek a mirabelkový džem.
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8.9.6 Adventní jarmark
Termín: 13.–14.12.2019
Adventní jarmark nabídl návštěvníkům produkty z tří partnerských měst Nového Jičína. Na
stánku byly k prodeji výrobky od našich sousedů ze slovenské Kremnice – víno, med, bylinný
čaj, paštiky či špaldové keksy. Z italské Novellary mohli návštěvníci ochutnat a také si zakoupit
sýr Parmigiano-Reggiano, vína, balzamikové octy, salám či škvarky. Na jarmarku byly
k dispozici i výrobky z francouzského Épinalu – marmelády, pivo, čaje, likéry, pálenky,
hořčice, káva, svíčky, sušené mirabelky a bonbóny. Nechyběla ani kosmetika – sprchové gely,
tělová mléka, mýdla či kolínská.
Celkové náklady na nákup produktů cca 31.626,60 Kč
Obrázek č. 84–85: Adventní jarmark 2019
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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 2019:

615.000,00 Kč

Čerpáno celkem za rok 2019:

520.854,25 Kč

Zůstatek za rok 2019:

94.145,75 Kč

Převedeno ze zůstatku na paragraf 2141, 2143 a 3399

83.914,00 Kč

Zůstatek po převodu na paragraf 2141, 2143 a 3399

10.231,75 Kč

54

