
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Výměnný pobyt zástupců Nového Jičína v Belgii-Valonsku 

Ve dnech 08.08. až 13.08. se delegace Návštěvnického centra Nový Jičín – město klobouků, organizační složky 

Města Nový Jičín, zúčastnila výměnného pobytu v Belgii-Valonsku. Jeho cílem byla výměna odborných znalostí 

a zkušeností mezi partnery. Pobyt byl součástí nového česko-valonského programu spolupráce, nad nímž převzalo 

zástitu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 

Valonský region se rozkládá na jihu Belgie, jeho krajina je kopcovitá a lesnatá. Novojičínská delegace čítající 

4 osoby měla jedinečnou možnost poznat během 5 dnů celkem 8 měst tohoto regionu. Pobyt zahrnoval návštěvu 

vybraných lokalit, zaměřenou zvláště na poznávání historie, kultury a gastronomie Valonska a České republiky. 

V popředí pozornosti byly stánky umění a kultury, muzea i pivovary – například město Dinant a jeho proslulé 

muzeum Adolpha Saxe, opatství Maredsous, odkud pocházejí typické belgické sýry, vesnice Rochehaut s místním 

pivovarem, město Bouillon a Archéoscope Godefroid de Bouillon,  město Couvin a pivovar La Fagne, město Binche 

známé Muzeem masek nebo město La Louviere a jeho Muzeum umění, Muzeum „rytí“ a Muzeum keramiky. 

Pozoruhodná byla rovněž návštěva lodního výtahu Strepy-Thieu, města Waterloo s Muzeem Wellingtona, 

památníku bitvy u Waterloo, muzea ve Vieux-Genappe a na závěr prohlídka kouzelné zříceniny opatství Villers-la-

Ville. 

Návštěvě zástupců města Nový Jičín v Belgii-Valonsku předcházel pobyt jejich belgických kolegů v Novém Jičíně 

během festivalu zlatavého moku – Pivobraní Nový Jičín, který se uskutečnil 25.06.2022. Jeho návštěvníci měli 

příležitost ochutnat belgické pivo a typické belgické pochutiny zcela zdarma a odnést si informační brožury 

o regionu Valonsko jako inspiraci a pozvání k návštěvě. 

Region Valonsko a město Nový Jičín jsou si v mnohém podobné. Velmi široký je proto i rozsah jejich možné 

spolupráce, což byl ostatně důvod výměnného pobytu. Obě strany kladou důraz na spojení významných 

historických osobností s místy, kde tito lidé působili. Pro Valonsko je takovou výraznou osobností Napoleon, pro 

Nový Jičín zase Laudon. Čeští odborníci načerpali bohatou inspiraci v oblasti využití moderních technologií ve 

výstavnictví a také v zážitkových expozicích. Zajímavé poznatky získali také v oboru reklamního smogu, 

podnikatelského prostředí či provozu muzeí, galerií a expozic. Obě strany mají zájem pokračovat v navázané 

spolupráci a dále ji rozvíjet. Nově chtějí spolupracovat například v oblasti cykloturistiky ve Valonsku a na 

Novojičínsku. 

Veškeré náklady tohoto projektu, který nese název „Cestovní ruch za kulturními a historickými cíli ve Valonsku 

a v České republice – Referenční místa a osobnosti“, hradila valonská strana v rámci schváleného programu. 
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