
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Podpora Turistického informačního centra Nový Jičín v roce 2022 

Návštěvnické centrum Nový Jičín vydává pravidelně od června 2019 periodikum s názvem „Turistické noviny 

Novojičínsko“. Jeho cílem je poskytnout turistům a obyvatelům Nového Jičína informace týkající se cestování, 

turistiky, společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě a okolí. Periodikum vychází čtyřikrát 

ročně, vždy na počátku čtvrtletí.  

V roce 2022 se Moravskoslezský kraj podílel na spolufinancování tisku a grafického zpracování Turistických novin 

Novojičínsko. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu služeb poskytovaných Turistickým informačním centrem Nový Jičín 

prostřednictvím tištěných propagačních materiálů, jejichž součástí jsou právě Turistické noviny Novojičínsko. 

V letošním roce se čtenáři dozvěděli o zajímavých akcích pořádaných nejen na Novojičínsku, ale i v blízkém okolí. 

Byly zde zveřejněny informace o naučných stezkách, cyklostezkách, pozvánky do muzeí či do zahraničních 

partnerských a spřátelených měst Nového Jičína. Součástí novin byly články o historii právovárečných domů 

v Novém Jičíně nebo článek s informacemi o projektu Technotrasa – surová krása.  

Moravskoslezský kraj rovněž spolufinancoval redesign a modernizaci webových stránek Turistického informačního 

centra Nový Jičín. Web www.icnj.cz ročně navštíví přes 170 tisíc uživatelů. Stránky poskytují komplexní informace 

o Novém Jičíně. Návštěvník se zde může dočíst o historii Nového Jičína, kulturních památkách a turistických cílech 

nejen v Novém Jičíně, ale také v přilehlém okolí. Součástmi webu jsou katalog firem na Novojičínsku, kalendář akcí 

atd. Stránky jsou přizpůsobeny zahraničním uživatelům a z české verze jsou přeloženy do tří jazykových mutací – 

angličtiny, polštiny a němčiny. 

Projekt zahrnoval samotnou úpravu šablony webové stránky, úpravu podstránek, převod dat ze dosavadního 

systému na novější, zprovoznění webových stránek v novém redakčním systému, implementaci stávajících stránek 

mestoklobouku.cz do stránek icnj.cz a aktualizaci rezervačního systému, který slouží návštěvníkům k rezervacím 

na nejen na akce pořádané Návštěvnickým centrem. Cílem úpravy bylo usnadnit návštěvníkovi orientaci na 

webových stránkách informačního centra. 

Výsledkem projektu je moderní vzhled stránek, který odpovídá jednotnému vizuálnímu stylu města Nového Jičína, 

aktualizace kvalitního a přehledného webu z pohledu návštěvníka, optimalizace prostředí webových stránek pro 

jejich správce a aktualizace rezervačního systému.   
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