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1 NOVELLARA – ITÁLIE 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

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 

Obrázek č. 54–55: Miss Anguria 

 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

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. 
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2 GÖRLITZ – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

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 

Obrázek č. 56–57: Junior Cup 2019 

 

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 
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Obrázek č. 58–59: Altsdatfest 
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3 LUDWIGSBURG – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

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 

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: 

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 
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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 

Obrázek č. 60–61: Výměnný pobyt 
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4 ŚWIĘTOCHŁOWICE – POLSKO 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:  

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 

4.2 Pivobraní 

Polský pivovar ReCraft si pro návštěvníky Pivobraní připravil několik druhů čepovaného piva. 

Více informací viz níže – Pivobraní.  
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5 KREMNICA – SLOVENSKO 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

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. 
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6 ÉPINAL – FRANCIE 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

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 

Obrázek č. 64–65: Slavnost Saint-Nicolas 
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Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

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 

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. 

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. 
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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. 

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.  
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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  

 Obrázek č. 68–73: Pivobraní 
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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.  

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 
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9 OSTATNÍ 

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 

 

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  
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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 

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  
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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.  

 

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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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 

 

 

 

 

http://www.novyjicin.cz/
http://www.icnj.cz/

