
                 

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků 

Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín 

 

 

 

 

 

ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Kristýna Juliová 

V Novém Jičíně, 01.09.2022 



2 

OBSAH  

 
1.1 NOVELLARA – ITÁLIE .........................................................................................................3 

1.1.1 Koncert Puellae et Pueri .............................................................................................. 3 

1.2 GÖRLITZ – NĚMECKO ........................................................................................................4 

1.2.1 Altstadtfest ..................................................................................................................... 4 

1.3 LUDWIGSBURG – NĚMECKO ...........................................................................................4 

1.3.1 Benátské slavnosti ........................................................................................................ 4 

1.4 ŚWIĘTOCHŁOWICE – POLSKO ........................................................................................4 

1.4.1 Święto Miasta ................................................................................................................ 4 

1.4.2 Oslavy 30. let Visegrádské 4 ...................................................................................... 4 

1.5 KREMNICA – SLOVENSKO ................................................................................................5 

1.5.1 Slevové poukázky ......................................................................................................... 5 

1.6 ÉPINAL – FRANCIE ..............................................................................................................6 

1.6.1 Francouzské odpoledne .............................................................................................. 6 

1.6.2 Saint Nicolas .................................................................................................................. 7 

1.7 ZABRZE – POLSKO .............................................................................................................9 

1.7.1 Veletrh cestovního ruch Zabrze .................................................................................. 9 

1.7.2 Zabrze nie tylko na weekend ...................................................................................... 9 

1.8 PIVOBRANÍ ......................................................................................................................... 10 

1.9 SLAVNOST MĚSTA ........................................................................................................... 10 

1.10 OSTATNÍ ............................................................................................................................. 11 

1.10.1 EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2026 – ŽILINA .................................... 11 

1.11 ZÁVĚR ................................................................................................................................. 11 

 

  



3 

1.1 NOVELLARA – ITÁLIE 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

1.1.1 Koncert Puellae et Pueri 

Termín: 28.–29.10.2021 

Sbor Puellae et Pueri a Sextet+ ve spolupráci s městem Nový Jičín uspořádal 

koncert v partnerském městě Novellara. Koncert byl naplánován na čtvrtek 28. října 2021. 

Město Novellara zařídilo prostor pro vystoupení v jednom z místních kostelů, dále ubytování 

a stravování pro celou delegaci.   

Obrázek 1 Plakát koncertu 
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1.2 GÖRLITZ – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

1.2.1 Altstadtfest 

Termín: 27.–29.08.2021 

Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti. Slavnost se koná 

pravidelně na konci srpna.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila.  

1.3 LUDWIGSBURG – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

1.3.1 Benátské slavnosti 

Festival s více než dvěma tisíci barevných kostýmů, špičkový scénický 

program akrobacie, hudby, pouličního divadla, chůdových představení, magického ohně 

a tance zavádí návštěvníky pravidelně do světa mezi snem a realitou.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

 

 

1.4 ŚWIĘTOCHŁOWICE – POLSKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

1.4.1 Święto Miasta 

Slavnost Święto Miasta, jejíž součástí bývá návštěva městských památek, se koná každý rok 

v červnu.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

1.4.2 Oslavy 30. let Visegrádské 4 

Termín: 10.-12.09.2021 

Města Świętochłowice, Tiszaujvaros (Maďarsko), Rimavská Sobota (Slovensko) a Nový Jičín 

plánovali společnou oslavu výročí 30 let od založení Visegradské skupiny. Do této oslavy se 
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měli zapojit také kluby, spolky, kapely či sbory z Nového Jičína, které by se zde mohly 

zviditelnit a navázat spolupráci s dalšími městy z Visegradské skupiny. 

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

 

1.5 KREMNICA – SLOVENSKO 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

1.5.1 Slevové poukázky 

Město Nový Jičín ve spolupráci s partnerským městem Kremnica pokračovalo v projektu 

Slevové poukázky a nabídlo svým obyvatelům slevové knížky opravňující k atraktivním slevám 

pro jednotlivce i celé rodiny. Majitel knížky může při návštěvě partnerské Kremnice uplatnit 

slevu na ubytování, stravování, relax i sport. Cílem projektu je podpora cestovního ruchu 

a prohloubení partnerských vztahů mezi oběma městy, které trvají již od roku 1999.  

Slevové knížky jsou k vyzvednutí na recepci TIC v budově Návštěvnického centra Nový Jičín. 

Více na www.novyjicin.cz nebo www.icnj.cz v sekci Partnerská města.   

Obrázek 2 Vzhled slevové knížky 
 

 

 

 

http://www.novyjicin.cz/
http://www.icnj.cz/
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1.6 ÉPINAL – FRANCIE 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:  

1.6.1 Francouzské odpoledne 

Termín: 21.10.2021 

Město Nový Jičín ve spolupráci s partnerským městem Épinal připravilo nejen pro obyvatele 

Nového Jičína akci s názvem „Francouzské odpoledne“. Účastníci této akce měli jedinečnou 

možnost dozvědět se informace o francouzské kultuře a zejména o našem partnerském městě 

Épinal, ochutnat francouzskou kuchyni, a také si zasoutěžit o ceny. Nechybělo ani hudební 

vystoupení zahrnující francouzské písně v podání Céline Bossu. 

Akce se rovněž zúčastnila oficiální delegace z Épinalu v počtu 2 osob. Pro delegaci byl 

připraven program v Novém Jičíně – návštěva expozic Návštěvnického centra, Žerotínského 

zámku, Novojičínského jarmarku – Pozimního apod. 

Obrázek 3 Prezentace v rámci Francouzského odpoledne  
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Obrázek 4 Losování vítězů soutěže s delegací                 Obrázek 5 Francouzská kuchyně – večeře 

  

Akce uskutečněné v partnerském městě: 

1.6.2 Saint Nicolas 

Termín: 02.–05.12.2021 

Oslava svatého Mikuláše, jež se pravidelně koná o prvním adventním víkendu v partnerském 

městě Épinal, je obdobou novojičínské městské slavnosti. Kromě Nového Jičína se akce 

zúčastnila také další partnerská města – Bitola (Makedonie), Chieri (Itálie), Gembloux (Belgie) 

a Schwäbisch Hall (Německo). Právě Chieri (Itálie) během této události oslavila již 20. výročí 

partnerství s městem Épinal.  

Pro delegace byl připraven bohatý program. Zúčastnili se slavnostního odhalení náměstí, 

zahájení slavnosti města včetně průvodu a shlédli legendu o sv. Mikuláši. Navštívili rovněž 

vernisáž výstavy, která byla věnována partnerskému městu Chieri. 

Slavnosti města se zúčastnila delegace ve složení: 

• Mgr. Stanislav Kopecký – starosta města 

• Kristýna Juliová – zahraniční vztahy 

• El Houcine Imider – tlumočník 
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Obrázek 6 Proslov starosty Mgr. Stanislava Kopeckého  

 

Obrázek 7 Saint Nicolas – průvod 
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1.7 ZABRZE – POLSKO 

1.7.1 Veletrh cestovního ruch Zabrze 

Každoroční veletrh cestovního ruchu, průmyslového dědictví a důlní turistiky 

v polském městě Zabrze, jehož se pravidelně účastní zaměstnanci 

Návštěvnického centra Nový Jičín, se z důvodu koronaviru nekonal. 

1.7.2 Zabrze nie tylko na weekend 

Termín: 10.07.2022 

Zástupci města Nový Jičín se zúčastnili divadelního představení „Zemsta“ v rámci akce 

„Zabrze nie tylko na weekend“. Tato venkovní akce byla uspořádána na hradě Ogrodzieniec. 

Cílem akce je seznámit turisty z celého Polska s bohatou turistickou, kulturní a sportovní 

nabídkou města. Po cestě do Zabrze delegace zavítala rovněž do partnerského města 

Świętochłowice. 

Akce se zúčastnila delegace ve složení: 

• Mgr. Ondřej Syrovátka – 2. místostarosta města 

• Kateřina Nesrtová, DiS. – zahraniční vztahy 

• Kristýna Juliová – propagace 

• Andrea Býmová, DiS. – ekonom 

Obrázek 8 Venkovní divadelní představení „Zemsta“ 
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Obrázek 9 Přivítání starostkou města Zabre – Małgorzata Mańka-Szulik 

 

1.8 PIVOBRANÍ 

Termín: 18.–20.06.2021 

Osmého ročníku Pivobraní, jenž se měl konat 19. června 2021 na Masarykově náměstí, se 

mělo zúčastnit šest zahraničních pivovarů.  

Francouzský pivovar La Fouillotte z partnerského města Épinal, pivovar ReCraft 

z partnerského města Świętochłowice, pivovar Guido z polského Zabrze, belgický stánek 

s pivem St. Feuillien, pivovar Birra Zimella z partnerského města Novellara a slovenský pivovar 

Predná Hora. 

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

1.9 SLAVNOST MĚSTA 

Termín: 03.–04.09.2021 

Slavnost města Nový Jičín, jež je považována za vrcholnou společenskou a kulturní událost 

roku, se koná každoročně první zářijový víkend.  

Na akci jsou zváni zástupci všech šesti partnerských měst. Zahraniční delegace se účastní 

připraveného programu v Novém Jičíně a přilehlých městech, v jehož rámci se jim snažíme 

představit nové i tradiční atraktivity našeho okolí.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 
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1.10 OSTATNÍ 

1.10.1 EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2026 – ŽILINA 

Město Nový Jičín bylo dne 18.06.2021 osloveno s žádostí o spolupráci s městem Žilina v rámci 

jejich kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2026.  

Během fáze přípravy kandidatury projektový tým Žilina 2026 a město Nový Jičín vzájemně 

vyjádřily zájem o spolupráci a identifikovali průnik mezi uměním a technologií jako klíčovou 

oblast budoucí spolupráce. Tato spolupráce a podpora měla přinést větší viditelnost 

a důvěryhodnost a také posílit evropská partnerství jak pro město Nový Jičín, tak pro Žilina 

Beskydy 2026. 

Vyjádření podpory s kandidaturou Žiliny bylo zprostředkováno pomocí podpůrného dopisu 

o záměru města Nový Jičín s cílem definovat společné aktivity v rámci navrhovaného 

kulturního programu pro kandidaturu Žiliny jako evropského hlavního města kultury 2026. 

Město Žilina titul Evropské hlavní město kultury 2026 nezískalo. 

1.11 ZÁVĚR 

V oblasti cestovního ruchu jsou partnerským městům bezplatně poskytovány propagační 

materiály o Novém Jičíně. Návštěvnické centrum nabízí klientům stejný prospektový servis 

o svých partnerských městech. Na webu www.novyjicin.cz a www.icnj.cz jsou k dispozici 

podrobné informace o partnerských městech.    

Mezi další aktivity zahraničních vztahů patří vyřizování žádostí občanů Německa, Francie 

a dalších zemí o informace 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. 

Rozpočet zahraničních vztahů pro rok 2021: 515.000,00 Kč 

Čerpáno celkem za rok 2021: 109.313,05 Kč 

Vráceno do rezerv města za neuskutečněné akce:  125.000,00 Kč 

Zůstatek za rok 2021: 280.686,95 Kč 

 

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

