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Z hotelové přístavby bude kulturní dům
Začala proměna novodobé přístavby Hotelu Praha na kulturní dům. Budova, jež byla v sedmdesátých letech minulého století
dostavěna k secesnímu hotelu s kavárnou, poslední dobou chátrala. Stavební práce budou rozděleny do dvou částí. Úvodní etapa
se zaměří na vnější vzhled budovy. Do ledna příštího roku mají proběhnout výměny oken a střešní krytiny, zateplení pláště a v interiéru
přípravné kroky pro druhou fázi rekonstrukce. Město na zmíněné úpravy vynaloží 20,5 milionu korun. „Kulturní dům v našem městě
dlouhodobě chybí. Pořadatelé akcí pro větší počet lidí si musejí pronajímat sál zdejšího průmyslového podniku,“ odůvodnil naléhavost
investice starosta Jaroslav Dvořák. Horní snímek nabízí pohled na budoucí kulturní dům z parkoviště Na Valech, vlevo dole přístavba
hotelu po dokončení a vpravo příprava současného staveniště.
Text: Marie Machková, foto: firma Architráv, Státní okresní archiv Nový Jičín a Marie Machková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolím si malé ohlédnutí. V závěru roku
2014 skončila rekonstrukce Laudonova
domu na Masarykově náměstí. Zároveň
zde vznikla interaktivní expozice s unikáty,
jakými jsou interaktivní dělo, největší diorama z cínových vojáčků v Česku a nově
i největší jezdecká socha vyrobená u nás
3D tiskem.
V roce 2015 jsme realizovali několik velkých investic v součtu za 131 milion korun včetně dotací. Nejnákladnější
byla rekonstrukce sportovní haly a krytého bazénu za více než 75 milionů,
z toho 16 milionů činila dotace.
Skončila pětiletá revitalizace sídliště Dlouhá za 180 milionů korun.
Novou podobu získalo prostranství před Základní a Mateřskou školou
Dlouhá. Mateřské školy Beskydská a Máchova dostaly nové zahrady.
Divadlo se dočkalo osobního výtahu a zateplení. Zateplené jsou i bytové
domy v Luční ulici 2 a školka v Bludovicích. Okna jsme nechali vyměnit
v knihovně, Mateřské škole Máchova, Domě s pečovatelskou službou
U Jičínky, na Bulharské 15.
Kino má od roku 2015 novou vzduchotechniku a vestibul, azylový dům
noclehárnu a denní centrum. Za pomoci dotací z ministerstva i kraje
jsme pokračovali v revitalizaci Hotelu Praha. Našli jsme nového nájemce,
který úspěšně funguje dosud. V Žilině byla v ulici Za Školou zbudována
kanalizace a v ulici U Lomu vodovod. Do místních částí plynula v roce
2015 z městského rozpočtu nejvyšší suma v historii – 24 miliony korun.
Pokračoval projekt Bezpečně do škol. Úpravy proběhly zejména před
školami Komenského 66 a 68. Nový přechod pro chodce vznikl před
nemocnicí. Opravena je silnice ve směru na Rybí. Pokračovali jsme
v instalaci úsporného veřejného osvětlení, vyměněny jsou nyní tři čtvrtiny
lamp. Společnost Hanon spustila v průmyslovém areálu první výrobní
závod, nyní zde pracuje 800 zaměstnanců.
Nový Jičín získal v roce 2015 řadu ocenění – prestižní mezinárodní
cenu pro cyklostezku Nový Jičín–Hostašovice, tituly Nejkrásnější náměstí,
Nejkrásnější nádraží, Památka roku za obnovu vily Huga Hückla, cenu
Historické město roku v kraji a zvláštní uznání Ministerstva kultury ČR
za péči o městskou památkovou rezervaci.
Turisté jistě přivítali bezplatné připojení k internetu na náměstí
a QR kódy na historických památkách. V ekologické soutěži O keramickou
popelnici jsme se díky vám, občanům, stali Skokanem roku v množství
vytříděného odpadu. Tento úspěch se nám daří opakovat.
V roce 2016 jsme realizovali 65 investic. V rozpočtu na ně bylo vyčleněno
127 milionů korun. Dvaadvacet milionů jsme ušetřili díky elektronickým
aukcím, zavedeným v roce 2011. Dotaci jsme získali na 8 záměrů.
Pro průmyslovou zónu jsme vybudovali infrastrukturu, veřejné osvětlení,
chodník a autobusové zastávky. Vykoupili jsme pozemky na rozšíření
areálu. Na projekt jsme získali 10 milionů od kraje. Dokončena je regenerace sídliště Bezručova–Riegrova a renovace další části bytového fondu, například domů 9, 11 a 13 v Bulharské ulici či některých bytů v městské
památkové rezervaci, i prostranství před sportovní halou s bazénem.
Rekonstruovali jsme Hotel Praha, postavili nové hřiště u Základní
a Mateřské školy Dlouhá či workoutové hřiště pod gymnáziem. V Revoluční ulici a u Domu s pečovatelskou službou Pod Lipami jsme vytvořili
nová parkovací místa. V Anenské ulici vznikl přechod pro chodce, proběhla
oprava mostu ve Straníku i hřbitovní zdi, Mateřská škola Vančurova
dostala novou střechu. Do místních částí jsme investovali přes 11 milionů
korun. Město přispělo na opravu komunikace v areálu nemocnice.
Těší mě odkoupení Hücklových vil. V první etapě jsme provedli základní
záchovné práce, aby dále nechátraly. Poradní sbor architektů a památkářů
před několika dny vybral vítěznou studii, na jejímž základě bude letos
v září vypsána soutěž na zpracovatele projektové dokumentace.
Společně s krajem jsme takzvanými kotlíkovými dotacemi přispěli
domácnostem na výměnu kotlů. Městská policie provádí od roku 2016
forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA. V Základní škole Tyršova
byl spuštěn projekt výuky metodou Montessori.
Jaroslav Dvořák
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Poděkování Petru Orságovi

Vážený Petře Orságu,
jste významnou osobností města na poli kultury, svým objevováním významných rodáků a buditelů Nového Jičína jste výrazně
zasáhl do jeho historie. Každého, s kým jste jednal, jste určitě,
jako nás, „nakazil“ svým humorem, pokorou, životním nadhledem.
Za 27 let, která jste věnoval městskému kulturnímu středisku a za
vše, co jste pro naše město udělal, jsme Vám chtěli poděkovat.
Ale ono je to docela těžké. Váš záběr byl obrovský a také nechceme sklouznout k patosu či ke karikatuře rozlučkového listu.
Proto si jen dovolíme čtenářům Novojičínského zpravodaje,
jehož redakční rady jste byl rovněž členem, připomenout, kde
všude jste zanechal svůj otisk, aniž byste se domáhal „autorských
práv“. Slavnost města, která se letos bude konat již popětadvacáté, se stala mimořádnou událostí široko daleko. A vymyslel jste
ji Vy. Vy jste přesvědčil školy a školky, spolky a organizace, aby
se do programu zapojily. Díky Slavnosti se podařilo posílit vztahy
Nového Jičína s partnerskými městy a tím jsme se více začali
prezentovat v zahraničí.
Máte čich na talentované lidi. Místní i ty, kteří se po vystoupeních
u nás stali pěveckými či hudebními hvězdami. Ke svým povinnostem ředitele městského kulturního střediska jste v průběhu
času převzal i starost o městskou knihovnu a kino. Knihovna na
Husově ulici vznikla také hlavně Vaší zásluhou. Z neútulného
objektu bývalých jeslí jste vytvořil důstojný prostor pro knihu i čtenáře. A díky Vám dostala vloni nový kabát i Stará pošta.
Přestože nám zapáleně vyprávíte o plánech na své zahrádce
a pracích v domě, věříme, že na Nový Jičín nezapomenete a stále
budete pro nás alespoň „přítelem na telefonu“.
Přejeme Vám hodně zdraví, optimismu a ještě jednou za vše
děkujeme.
S úctou
Jaroslav Dvořák, starosta,
Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství a kultury
Marie Machková, tisková mluvčí

Jmenovali novou ředitelku
Městské kulturní středisko má od 1. srpna novou ředitelku. Rada
města jmenovala Ivu Pollakovou, která dosud pracovala na odboru
školství, kultury a sportu městského úřadu. Na vedoucí pozici
vystřídala Petra Orsága, který se svého místa vzdal.
„Chtěla bych navázat na práci svého předchůdce a pokračovat
v pořádání tradičních akcí, jakými jsou Slavnost města, Novojičínské
léto, Vítání prázdnin a další. Budu se snažit více zapojit do kulturního
života mládež a studenty a nabídnout širší společenské vyžití seniorům nejen na Masarykově náměstí, ale i ve Smetanových sadech
a ostatních částech města. Nabízí se i spolupráce s místními spolky
a osadními výbory,“ řekla Pollaková, která se pořádáním kulturních
a společenských aktivit ve městě pracovně zabývá pět let. V její
náplni bylo například i vítání občánků, organizačně zajišťovala
městský ples, významné svatby a podobně.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Kdy bude Palačovská spojka?
Takzvaná Palačovská spojka byla tématem schůzky, jež proběhla
koncem června na radnici v Hranicích na Moravě. Ředitel zlínské
správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek účastníky informoval, že nyní řeší majetkoprávní přípravu. Vykoupeno je 88 procent
pozemků. U ostatních tomu brání exekuce a nezvěstní či nesvéprávní
vlastníci. Ředitel Chudárek vyjádřil přesvědčení, že do konce letošního roku budou všechny majetkoprávní záležitosti vyřešeny.
Stavba má platné územní rozhodnutí a dokumentaci. Předběžný
harmonogram předpokládá, že letos v říjnu bude vydáno souhlasné
stanovisko ke vlivu stavby na životní prostředí – takzvaná EIA – a ve
druhé polovině roku 2019 všechna stavební povolení. Stavět by se
mělo začít v polovině roku 2020, první auta by tudy měla projet v roce
2024.
Na novém pětikilometrovém úseku vznikne 16 mostů, 5 protihlukových stěn a valů, zvláště u Poruby, a dvě mimoúrovňové křižovatky.
Stávající most mezi Palačovem a Starojickou Lhotou bude stržen
a na jeho místě postaven nový. Nejméně jeden rok bude toto spojení
mezi obcemi mimo provoz. Mezi Dubem a Vysokou bude nejprve
postaven nový most na jiném místě a teprve poté zbourán původní.
Stavba vyjde na tři miliardy korun.
Nová silnice I/35 Lešná–Palačov zlepší dopravní připojení Valašského Meziříčí a Vsetína na páteřní tah D 48. Tranzitním řidičům se
zkrátí jízdní doba a obyvatelé budou mít své obce a města bez kamionů.
Výrazně ulevit by se mělo i Novému Jičínu. Silnice I/57 ze směru
D 48–Kunín–Šenov–Nový Jičín–Hodslavice–Valašské Meziříčí přestane být silnicí I. třídy a jako silnice II. třídy přejde pod správu Moravskoslezského kraje. Obce a města na ni budou moci umístit dopravní
značku Zákaz vjezdu pro nákladní automobily s dodatkovou tabulkou
nad 12 tun.
Termínů zahájení stavby již bylo několik. Věřme, že tento bude
dodržen!
Pavel Rozbroj, místostarosta pro dopravu

Palačovská spojka končí zatím v Lešné.

Foto: Novojičínský zpravodaj

Utužovali přátelství
Sedmnáctý rok v řadě uspořádali zdravotně postižení z Nového
Jičína přátelské společensko-zábavné setkání se členy obdobné
organizace ze slovenského Martina, jež bylo součástí jejich dvoudenního pobytu v našem městě.
Přes sto účastníků prožilo v Orlovně v Loučce příjemné odpoledne
při živé hudbě, doprovodném programu skupiny Máminy děti
a s mnoha soutěžemi v sále i herně bowlingu. V „poznávací“ části
pobytu si pětačtyřicet slovenských přátel prohlédlo zámek Kunín
i centrum našeho města a v areálu stadionu navštívilo Veletrh Novojičínska s kulturním programem. Stejně jako všechny předchozí,
i letošní pobyt zdravotně postižených z Martina přispěl k utužení
přátelství mezi oběma organizacemi.
Jaroslav Kotas, předseda

Novojičínský zpravodaj

Ocenili úspěšné žáky

Konec školního roku bývá tradičně příležitostí k ocenění nejúspěšnějších žáků. Starosta Jaroslav Dvořák a vedoucí odboru
školství Oldřiška Navrátilová předali dárek a čestné uznání padesáti
školákům, kteří reprezentovali svou školu a město ve vědomostních
a sportovních soutěžích nebo trvale dosahují výborných studijních
výsledků. Žáci 9. A třídy Základní školy Komenského 66 (na snímku)
byli oceněni i za úspěch na poli divadelním. Založili soubor Peřiny
a samostatně nastudovali svůj autorský text.
Text a foto: Marie Machková

Nová pravidla pro dotace
Zastupitelé schválili nová pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z městského rozpočtu. Peníze lze čerpat
na sport, kulturu, obnovu kulturních památek, volnočasovou a sociální oblast, hospicovou péči, životní prostředí a estetizaci objektů. Na
uvedené aktivity by mělo v příštím roce připadnout téměř 27 milionů
korun, o 4,5 milionu korun více než letos.
„Změnu tři roky staré směrnice vyvolaly podněty odborných komisí.
Na tvorbě nových návrhů se podíleli zástupci všech politických stran
v zastupitelstvu. Za zásadní považuji stanovení maximální výše podpory pro jednotlivé programy, která činí 5,5 procenta z daňových
a nedaňových příjmů města v předešlém roce. Proto jsme na všechny
aktivity pro rok 2019 navrhli 26,7 milionu korun, přičemž jsme vycházeli
z účetně uzavřeného roku 2017,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dvořák.
Nejvýrazněji, o více než tři miliony, vzroste dotace na sport. „Většina
je určena mládeži, kde jsme příspěvek zvýšili ze 6 na 8 milionů korun,“
řekl starosta. Nová směrnice také jasně vymezuje neuznatelné náklady,
na něž žadatelé peníze čerpat nemohou. „Pro snazší orientaci v uznatelných výdajích vznikla pro sport, kulturu a volnočasové aktivity metodika, která žadatelům pomůže při správném čerpání dotace a jejím
finančním vypořádání,“ doplnila Markéta Kvitová z odboru školství.
O dotace a návratné finanční výpomoci mohou žádat spolky, organizace i jednotlivci, kteří pořádají jednorázové nebo celoroční aktivity
pro občany města. Žádosti na příští rok bude úřad u většiny programů
přijímat od 3. září do 1. října, pouze u sociálních projektů, hospicové
péče, na podporu životního prostředí a estetizace objektů lze žádat
od 1. srpna do 30. září.
Marie Machková, tisková mluvčí

Arriva Morava se omlouvá
Chtěl bych se alespoň touto cestou omluvit za politováníhodnou
situaci, kterou naše společnost Arriva Morava způsobila tím, že
jsme 26. června ve 23:00 h nedopatřením nevypravili mimořádný
spoj číslo 306 linky 880688, s odjezdem z autobusového nádraží
v Novém Jičíně do Straníku a Hodslavic. Vzniklá situace nás velice
mrzí. Věřte, prosím, že snahou nás všech je poskytovat co možná
nejkvalitnější služby vám, cestující veřejnosti, k vaší plné spokojenosti. Závěrem vás chci ujistit, že jsme přijali dostatečně účinná
opatření, aby se podobná situace již neopakovala.
Václav Tkáč, vedoucí oblasti Nový Jičín Arriva Morava
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Podpoří čistírny i topení
Radnice i letos vyhlásila dotační program na podporu životního
prostředí, z něhož mohou občané města získat příspěvek na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod a na ekologické
vytápění domů. Majitelé nemovitostí si mohou o příspěvek požádat
od 1. srpna do 1. října. Podrobnosti včetně formulářů jsou k dispozici
na https://www.novyjicin.cz/program-mesta-novy-jicin-na-podporu-zivotniho-prostredi-dotace-ex-post-2018/.
„Finanční podpora ekologického vytápění je určena obyvatelům
místní části Kojetín. Příspěvek na čistírny odpadních vod mohou
využít lidé žijící v lokalitách, kde není zajištěna likvidace odpadních
splaškových vod centrálním čištěním nebo kde se z technických
a ekonomických důvodů nelze na centrální čištění napojit,“ upřesnil
Pavel Hurta z kanceláře úřadu.
V rozpočtu města je na oba ekologické programy vyčleněno
600 tisíc korun. Podpora může pokrýt až 50 procent uznatelných
výdajů, u domovních čistíren je však omezena částkou 40 tisíc
a u ekologického vytápění 50 tisíc korun. Žádosti je třeba dodat
písemně na městský úřad. Vyplněný formulář lze poslat poštou na
adresu Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín nebo odevzdat
osobně na podatelně městského úřadu v Divadelní ulici 1.
Marie Machková, tisková mluvčí

Bohoslužba k výročí hasičů

Ekumenická bohoslužba u příležitosti 110. výročí založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů se uskutečnila 1. července ve
Straníku. Zúčastnili se jí členové sboru, osadního výboru, občané
a hosté. Mši sloužili Lubomír Červenka, farář Českobratrské církve
evangelické v Hodslavicích, a P. Piotr Marek Kowalski, duchovní
správce Římskokatolické farnosti v Hodslavicích.
Text: Jarmila Pernická, foto: Rostislav Kyselý

Město prodává svůj med

Sladká pochoutka od včel ze Skalek.

Foto: Marie Machková

Nový Jičín začal prodávat svůj med. Zájemci si mohou zlatavý
nektar z luk a lesů na Skalkách koupit v Návštěvnickém centru na
Masarykově náměstí. Sklenička o hmotnosti 300 gramů stojí
60 korun. Letošní snůška ze tří úlů dala dohromady 65 kilogramů
medu. Část bude ve formě dárků využita k propagaci města, ale
většina byla dána do prodeje.
„Poprvé z medometu vyteklo téměř 20 kilogramů medu, teď to
bylo přes 40 kilogramů. V červnu jsem také prováděl jednu dotáčku,
protože u prvního medobraní byly v řadě rámků ještě zavíčkované
plody a včela nebyla zcela vylíhnutá. Letošní úroda je velmi slušná,“
hodnotí Jiří Schindler z odboru životního prostředí, který se nad
rámec svých pracovních povinností stará i o včely.
„Zájem o lokální výrobky se v celé Evropě zvyšuje a my se snažíme
jít s dobou. Inspiraci hledáme v našich partnerských městech i v novojičínských včelařích, kteří s nápadem produkovat městský med přišli
jako první,“ doplnil místostarosta Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí

Prázdniny vítali na náměstí

Nový Jičín v mobilu
Bezmála 1 200 uživatelů operačních systémů Android a iOS si už
nainstalovalo mobilní aplikaci Nový Jičín v mobilu, kterou letos
v lednu spustila zdejší radnice. Aplikace nabízí uživatelům mobilních
telefonů rychlý přístup k důležitým informacím – například ke kontaktům pro krizové situace a na pracoviště městského úřadu a jízdním
řádům městské hromadné dopravy. Zároveň pravidelně upozorňuje
na činnosti města, kulturní akce, jarmarky, opravy a podobně.
Mezi novinky patří možnost upozornit úřad přes mobilní aplikaci
na zjištěné závady a nedostatky ve městě. Do konce června tak lidé
nahlásili 25 závad. Jejich kompletní přehled nově najdete na
https://www.novyjicin.cz/nahlasene-zavady/.
Mobilní aplikaci Nový Jičín v mobilu lze stáhnout zdarma prostřednictvím obchodu Google Play pro zařízení s operačním systémem
Android nebo prostřednictvím App Store pro zařízení s iOS (iPhone).
Po nainstalování v mobilním telefonu je možné ji okamžitě používat.
Hlavní menu nabízí osm základních dlaždic: Aktuality, Kalendář akcí,
Úřad, Kontakty, Průvodce, Doprava, Hlášení závad a Nastavení.
Tip na závěr: V nastavení si pro aktuality můžete zvolit kategorie,
u nichž chcete nebo nechcete, aby se vám v mobilním telefonu zobrazovaly jako upozornění.
Zdeněk Petroš, vedoucí organizačního odboru
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Všichni, kdo se chtěli pobavit, zasoutěžit si a hlavně se rozloučit
se školou, se 29. června sešli na Masarykově náměstí. Součástí
velkého Vítání prázdnin bylo letos poprvé i vystoupení žáků všech
zdejších mateřských škol s pěveckým sborem Ondrášek. Netradiční pěvecké těleso zpívalo pod taktovkou sbormistra Josefa
Zajíčka písničky Jiřího Pavlici ze souboru Hradišťan. Na pódiu se
pak vystřídali skupina Maxíci, kytarové a pěvecké duo SoundMates nebo hiphoper Lipo. Pořadatelé letos vtáhli do organizace
části programu samotné děti. Rodinné centrum Mozaika, Středisko volného času Fokus nebo Základní škola Komenského 66
připravily pro své kamarády animační programy, při nichž mohli
změřit fyzické i psychické síly a prověřit své vědomosti. Na snímku
posilování za dozoru „Fokusáků“.
Text a foto: Marie Machková
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Ekologie není prázdný pojem
Mezi nejekologičtější školy v našem městě patří Základní škola
Komenského 66. Potvrzuje to nejen svými úspěchy v letošní Velké
ekosoutěži a v soutěži Nejlepší škola v oblasti environmentální výchovy, ale i dalšími aktivitami.
Děti společně s učiteli vysazují stromy a pořádají ekologicky zaměřené programy. Ve školní dílně vyrábějí hnízdní budky, krmelce a hmyzí
hotely, na školním pozemku kompostují rostlinný materiál a v atriu
pěstují zeleninu a bylinky ve čtverečkových zahradách.
Na každodenní život školy ve vztahu k životnímu prostředí dohlíží
ekohlídka. Její členové ve spolupráci se žákovským parlamentem
navrhují tematicky zaměřené akce. Na Komenského 66 není environmentální výchova jen prázdný pojem.
Jaroslav Pavlík, učitel, David Nahorniak a Adéla Adamcová, žáci

Školáci v dílnách vyrábějí krmelce pro lesní zvěř. Foto: Jaroslav Pavlík

Další rok s projektem Příroda
Druhý rok pokračoval v Základní škole Komenského 68 projekt
Příroda, pořádaný Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého
v Olomouci. Jeho cílem je vytvořit metodické materiály z přírodních
věd, zohledňující potřeby žáků nadaných i se speciálními potřebami. Žáci připravovali pracovní listy a účastnili se badatelských
dnů na témata Pohybové systémy člověka a antropometrie
a Reostat a potenciometr. Plnili při tom úkoly shodné pro všechny
školy zapojené do projektu. Jejich výsledky jsou následně využívány při tvorbě metodických materiálů.
Zdeněk Stanislav, zástupce ředitelky

Za krásami Muráňské planiny
Čtyřdenní zájezd do
Národního parku Muráňská planina uspořádal Klub českých turistů,
odbor Turisti. První den
jsme podnikli náročný
výlet do divočiny na kopci Hradová nad Tisovcem. Odměnou za vynaloženou námahu byly
krásné výhledy na Slovenské Rudohoří a Muráňskou planinu. Další
dva dny jsme putovali liduprázdnou krajinou Muráňské planiny.
I tady nás čekaly vyhlídky do kraje, pozorování krasových jevů
v krajině a setkání se stádem koní – Muráňských noriků, kteří zde
byli vyšlechtěni. Také jsme navštívili rozlehlý areál Muráňského
hradu. Poslední den jsme krmili sysly na takzvané syslí louce
a vydali se na túru malebným kaňonem Čertovy doliny.
Text a foto: Ivan Čejka
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Strážníci mezi táborníky

Strážníci městské policie v červenci navštívili děti na letním
táboře v Bartošovicích, účastníky příměstského tábora města
a dětského tábora Circus naopak přivítali ve své služebně.
Táborníci v Bartošovicích se strážníky besedovali, zhlédli ukázky
zákroků, techniky a vybavení služebního auta a vyzkoušeli si
střelbu ze cvičných zbraní. Při návštěvě služebny jsme děti
vyzkoušeli ze znalostí dopravních značek, předpisů a čísel tísňového volání a připomněli jim pravidla bezpečného chování
chodců a cyklistů. Také jsme vysvětlili pravidla provozu na
cyklostezce a vyjmenovali zásady bezpečného chování o prázdninách doma, venku, u vody i na internetu. Děti si prohlédly
zázemí strážníků, místo pro ukládání zbraní, kamerový dispečink, posilovnu a další místa, služební vozidlo a vybavení potřebné v terénu. Za odměnu jim strážníci rozdali reflexní přívěsky
a pásky.
Text: Ilona Majorošová, foto: městská policie

Slavnost města se blíží
Pětadvacátá Slavnost města, která se uskuteční ve dnech
7. a 8. září, bude tematicky věnovaná 100. výročí vzniku Československa, 460. výročí městských šenkovních domů a výročím
věhlasných novojičínských výtvarných umělců – Antona Bergra,
Eduarda Veitha a Franze Barwiga. Městský jarmark, expozice,
výstavy a programy budou stylizovány do období dvacátých a třicátých let minulého století.
V pátek 7. září potěší děti i dospělé koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou a strhující koncert Diva Baara na Masarykově náměstí, ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí Kühnův dětský sbor.
V sobotu 8. září proběhnou koncerty, vystoupení, soutěže, hry,
workshopy, výstavy a expozice na mnoha scénách na Masarykově
náměstí, na nádvoří a v parku Žerotínského zámku a v dalších
objektech a místech městské památkové rezervace. Součástí programu budou dva průvody, koncert orchestru Melody Gentlemen
a kapely Divokej Bill, slavnostní ohňostroj a závěrečný koncert
Smola a Hrušky.
Kino Květen bude i letos na Slavnost města půjčovat kostýmy.
Historické oděvy tam budou vydávat od 5. do 7. září, vždy od
14:00 do 17:30 h. Vchod do dočasné provozovny bude z Havlíčkovy
ulice. Půjčování bude bezplatné, pouze se bude vybírat vratná záloha
200 korun. Kostýmy se budou vracet v sobotu 8. září do 17:00 h na
Staré poště na náměstí.
Nový Jičín zároveň vyhlásil soutěž o nejefektnější dětský historický
kostým. Podmínkou je, aby dobový šat nebyl z půjčovny. Přihlásit
se může každý návštěvník mladší 15 let. Porota bude hodnotit nápaditost doma vyrobených modelů. Tři nejúspěšnější soutěžící čeká
finanční odměna a drobné dárky. Registrace proběhne v sobotu
8. září od 13:00 do 14:30 h na vyznačeném místě na Masarykově
náměstí.
Petr Orság, Marie Machková
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Školy se poznávaly

Projekt Poznejme se!, do něhož se zapojily Mateřská škola Máj
a mateřská a základní škola v městečku Brzeźnica, vyvrcholil závěrečným setkáním u polských přátel. Rodiče, děti a pedagogové
jím netradičně oslavili Den dětí. Hostitelé nás netrpělivě očekávali
na vyzdobené školní zahradě. Nejprve vystoupily se svým programem místní děti, potom ty naše představily pásmo písní, anglických her a tanečků. Po vydatném občerstvení následovalo
sportovní klání mezi polskými i českými dětmi. Společně vyzkoušely zajímavé disciplíny a zaskákaly si na nafukovacích atrakcích.
Závěr patřil veselému hodnocení a předání odměn. Domů jsme
odjížděli s pocitem krásně prožitého dne, bohatší o navázaná přátelství. Všechny rozhovory mezi dětmi i dospělými provázela pohodová atmosféra, v níž cizí jazyk nebyl žádnou překážkou.
Text a foto: Jarmila Šimurdová

Studentský sbor na cestách
Pestrý závěr školního roku prožili středoškoláci ze smíšeného
sboru Puellae et Pueri a Sextet Juniors. Nejprve se s grantovou
podporou města vydali na koncertní cestu severní Evropou. Společně vystoupili před početným publikem v partnerském městě
Görlitz. V následujících dnech potěšili hodinovými koncerty obyvatele
dánského Aarhusu a norského Osla, kde byli stejně jako před čtyřmi
lety součástí sváteční mše spojené se křtem tří novorozenců.
Další vystoupení a natáčení nového videoklipu sboru probíhala
především v Norsku. Po dvanácti slunečných dnech, návštěvě
Geirangerfjordu, ledovce Briksdalsbreen a dalších míst se sboristé
vrátili domů, aby o šedesát hodin později mohli odjet do Litomyšle.
Zde vystoupili jako hosté na závěrečném koncertu Smetanovy
Litomyšle, po boku partnerského sboru KOS Litomyšl a za doprovodu stočlenné Filharmonie Zlín. Na viděnou na Slavnostech města!
Andrea Dostálová

Od císaře pána k bolševikovi
Výstavou s názvem Od císaře pána k bolševikovi a s podtitulem
Osudová „osmičková“ výročí na Novojičínsku (1918–1938–1948–
1968) přispělo Muzeum Novojičínska k republikovým oslavám Společné století, připomínajícím významná výročí české státnosti.
Veřejnost si ji může prohlédnout do konce roku v Rytířském sále
a Kamenné síni Žerotínského zámku.
Projekt Od císaře pána k bolševikovi je autorskou prvotinou muzejního
historika Martina Vitka. Výstava si klade za cíl poukázat na hektičnost
20. století, množství politických a kulturně-společenských změn, které
se za krátkou dobu jedné generace u nás odehrály.
Připomíná v časovém sledu události od rozpadu Rakouska-Uherska, vzniku samostatného Československa přes Mnichovskou dohodu a přičlenění části jeho území k nacistickému Německu. Dále
zmiňuje státní převrat komunistické strany a končí invazí „spřátelených“ vojsk zemí Varšavské smlouvy na naše území.
Výstava má ambice upoutat návštěvníky nejen klasickým prezentováním cenných exponátů, ale i využitím nových audiovizuálních
prvků, jež návštěvníka zapojí do „osmičkových“ příběhů v dioramatických kójích. V neposlední řadě se k ní váží suvenýry v podobě
orazítkovaného leporela, které si každý může zdarma odnést. Více
informací na www.muzeumnj.cz.
Martin Vitko, Muzeum Novojičínska

Historické vojenské uniformy na „osmičkové“ výstavě.

Foto: Pavel Číp

Kulihrášek vítězí

Ondráš zpíval v Chorvatsku
V prvních prázdninových dnech odcestoval Pěvecký sbor Ondráš
na festival August do chorvatské Crikvenice. Za podpory početného
doprovodného týmu složeného z rodinných příslušníků a přátel sboru
zazpíval na třech koncertech. Nejprve v kostele svatého Antonína
představil svůj duchovní repertoár. Na druhém, neformálním vystoupení na terase u hotelového bazénu a na třetím koncertu na terase
Hotelu Esplanade zazněl jeho populárněji laděný repertoár lidových
písní z celé Evropy, jazzových a muzikálových skladeb. Odměnou
za celoroční pěvecké úsilí bylo koupání v moři, výlet lodí do starobylého městečka Vrbnik s nejužší uličkou na světě a mnoho gastronomických zážitků.
Vendulka Bervicová, manažerka sboru
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V novodobé kulturní historii našeho města jsme opět zaznamenali
velký úspěch. Ondrášek, sbor zdejší Základní umělecké školy,
vyslal na 53. ročník Mezinárodního festivalu sborového zpěvu
v polském městě Międzyzdroje svůj přípravný sbor Kulihrášek.
A ten stvrdil stále stoupající uměleckou úroveň, když v kategorii
duchovní hudby získal zlaté pásmo a hlavní cenu a v kategorii dětských sborů byl vyhlášen absolutním vítězem. Navíc získal Zvláštní
cenu Unie polských sborů a orchestrů. Samotný Ondrášek se na
konci července zúčastnil mezinárodního pěveckého festivalu
v japonském hlavním městě Tokiu.
Text: Karel Chobot, foto: Svatoslava Lenartová
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Tisíce lidí si užily Pivobraní
Šestý ročník festivalu zlatavého moku je za námi. Na Masarykovo náměstí opět přilákal tisíce lidí. Představilo se na 30 pivovarů, kromě
českých mohli návštěvníci ochutnat piva slovenská, polská, belgická či francouzská. Partnerské město Novellara s sebou přivezlo italské
gastronomické speciality, slovenské Oravské múzeum představilo program Addams family. Lidé vypili přes 110 hektolitrů piva, také letos
čepovaného do ekologických vratných kelímků. Pěnivý mok ale nebyl jediným lákadlem. Návštěvníci se mohli zúčastnit bohatého doprovodného
programu a oblíbené pivní soutěže. Hlavní pódium patřilo především muzikantům. Zazněly hity Michala Hrůzy, Viléma Čoka a kapel
O5 a Radeček, Mňága a Žďorp, Imodium a dalších. Letos jste si navíc z festivalu mohli odnést originální suvenýr z limitované edice Pivobraní.
Text: Kristýna Zetková, foto: Návštěvnické centrum a Marie Machková
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Srpen 1968 v Novém Jičíně
Letos si připomínáme padesát let od invaze vojsk Varšavské smlouvy
na naše území. Jednotky „spřátelených“ zemí východního bloku tímto
krokem reagovaly na uvolňování politického režimu v Československu,
které se do historie zapsalo jako „pražské jaro“.
Oproti minulým létům lidé začali častěji – a to i veřejně – projevovat
své názory bez ohledu na vládnoucí komunistickou stranu. Kritika
nejednou zaznívala i na organizovaných veřejných shromážděních.
V Novém Jičíně ho například 21. dubna 1968 v sále Stálé divadelní
scény organizoval Ing. Bohumír Kuba. Optimismus z možných společenských změn ale znenadání narušily události z 21. srpna 1968.
Osvoboditelé jako okupanti
Shodou okolností po stejné
silnici, kterou 6. května 1945
přijela osvoboditelská vojska
Rudé armády, přijížděla do
Nového Jičína o více než dvacet let později sovětská vojska
znovu. Představitelé města
a okresu na to reagovali prohlášením, nabádajícím občany
k zachování klidu a vyzývajícím
vojáky k odchodu. Lidé stáli na
chodnících, nechápajíc, co se
děje – ze dne na den se v ulicích
objevily armáda a tanky našich
spojenců.
Mnozí vyjadřovali svá odmítavá stanoviska spontánním
psaním hesel a nápisů po
zdech. Sovětští důstojníci se
Protestní hesla na Morovém sloupu na marně snažili vysvětlit, že cílem
náměstí.
Foto: Muzeum Novojičínska jejich poslání je jen potlačit
údajnou kontrarevoluci v Československu. Naštěstí kromě házení
kamenů na projíždějící vojska nedošlo v kritických prvních dnech okupace k závažnějším střetům.
„Mrtvé město“
Do podpisových akcí, podporujících dosavadní obrodnou politiku
pražského jara a žádajících odchod invazních vojsk, se zapojily tisíce
novojičínských občanů. Jejich požadavky byly tlumočeny také sovětskému veliteli na základně v Mošnově.
Napjatá situace ale pokračovala i v dalších dnech. Počet hesel a nápisů ve městě se zvyšoval, značná část názvů ulic byla zamazána barvou,
stejně tak ukazatelé směru na vozovkách. Na komunikacích se objevily
nové šipky ukazující směr na Moskvu, někde se dokonce vyskytly
černé prapory a hákové kříže. Rozšiřovány byly také letáky vyzývající
občany, aby během přejezdu invazních vojsk opustili všechny veřejné
prostory a proměnili Nový Jičín v „mrtvé město“. Tři lidé se rozhodli
zahájit před radnicí protestní hladovku.
Ačkoliv byl v zájmu zachování pořádku vydán zákaz prodeje alkoholu
s výjimkou piva, první incident na sebe nenechal dlouho čekat. Jeden
z občanů, vycházející v noci z pohostinství, neudržel emoce na uzdě
a napadl sovětského vojína u poblíž stojícího tanku. Chybělo málo a moh-

Přemalovávání nápisů – dnešní Žerotínova ulice.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Sovětské tanky v novojičínských ulicích.

Foto: Muzeum Novojičínska

lo to mít osudné následky; pod hrozbou kulometné střelby se však
útočník i kolem stojící lidé rozutekli. Pohyb příslušníků sovětských vojsk
po Novém Jičíně se však poté zvýšil a tanky hlídkovaly každou noc.
Invazní jednotky zpočátku tábořily mimo město – u Libhoště, Bernartic
nad Odrou a Hodslavic. Teprve počátkem září bylo sovětské velitelství
zřízeno i v Novém Jičíně. V jeho čele stál pplk. Skorobogatov.
Trest za vlastenectví
Tlak vojsk Varšavské smlouvy mezitím narůstal. Bylo důrazně požadováno dodržování podmínek Moskevského protokolu, který československým politikům vnutili sovětští činitelé. Společenský život se
začal „normalizovat“, program pražského jara pomalu mizel a původní
radikální postoje občanů k srpnovému vstupu vojsk se měnily. Po třech
měsících okupační vojska z Nového Jičína postupně odešla.
Srpnové události měly dohru v podobě velkého množství nejrůznějších perzekucí. Někteří občané byli za své „obrodné“ aktivity
souzeni, vězněni, mnozí přišli o zaměstnání, jiní nemohli kvůli svým
politickým postojům studovat, včetně jejich dětí. Přítomností okupačních vojsk zavládlo v Československu období normalizace, které přetrvalo do konce osmdesátých let minulého století.
Martin Vitko, Muzeum Novojičínska

Horký začátek podzimu 1938
Léto a přicházející podzim 1938 prožívali obyvatelé našeho města
v napětí a očekávání příštích událostí. Podle posledního sčítání lidu
z roku 1930 zde žilo 13 997 lidí, z toho 4 236 Čechů. Většina německých
spoluobčanů stále více podléhala henleinovské otevřeně protistátní
propagandě. Mezi Čechy zase rostlo odhodlání bránit republiku i za
nejvyšší cenu.
Ručíte za mou osobu!
Dlouhodobý intenzivní nátlak hitlerovského Německa na odstoupení
československého pohraničí spolu s podvratnými a protistátními akti-
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vitami sudetských Němců vedly prezidenta Dr. Edvarda Beneše k vyhlášení všeobecné mobilizace 23. září 1938. Těsně předtím nařídil zemský
úřad v Brně zatknout novojičínského starostu Dr. Ernsta Schollicha.
Starosta uvítal policisty s ironickým úsměvem a otázkou: „To mě
zase pustíte?“ Úsměv jej opustil na vlakovém nádraží ve Valašském
Meziříčí, kde mobilizující vojáci z Novojičínska poznali známého německého nacionalistu a žádali policisty, aby jim ho vydali. „To nemůžete
učinit. Ručíte za mou osobu,“ naléhal Schollich na inspektora Leonarda
Tesaře. Pro jistotu odmítl další cestu vlakem a zaplatil pro sebe i policejní
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doprovod taxík do sběrného tábora ve
Štěpánově u Olomouce, kam byl internován.
Zbraně v rukou ordnerů
Mnichovský diktát znamenal zlom
v myšlení a jednání obyvatel našeho
města. Zklamání, deprese a obavy české menšiny a proti nim nadšení a jásot
německých spoluobčanů. Zvláště
když 5. září odpoledne oznámil pražský
rozhlas, že Novojičínsko připadne do
5. záborového pásma. Začala evakuace úřadů, továren, škol i osob do oklešTabáková továrna po obsazení těné republiky. Evakuaci řídil brigádní
města nacisty.
generál Josef Braun, jenž se později
Foto: Muzeum Novojičínska zapojil do domácího odboje ve funkci
velitele skupiny Beta.
V našem městě probíhala evakuace státní Tabákové továrny, hotových výrobků a surového tabáku do českého vnitrozemí. Na nedalekém
nádraží překládali tři českoslovenští vojáci pěchotní zbraně z nákladního
auta do vagonu. Během práce je přepadlo okolo 30 místních německých
ordnerů, kteří je snadno přemohli a zmocnili se 4 lehkých kulometů,
zhruba 200 pušek a 40 až 60 ručních granátů.
Ukradenými zbraněmi dozbrojili další soukmenovce a obsadili tabákovou továrnu, kde zajali přibližně 50 vojáků nakládajících evakuační
vagony. Velení československé armády přivolalo asistenční jednotku,
posílenou četou tančíků.
Starosta Schollich, který se 6. října vrátil do města, zprostředkoval
dohodu s velitelem evakuace, podle níž část výrobků a surového tabáku
zůstala v továrně. Získal tak potřebný politický kapitál, zabránil ozbrojenému střetnutí, zajistil práci pro 500 zaměstnanců, kterým hrozila
nezaměstnanost, a zachránil zásobování obyvatelstva tabákovými
výrobky – v Říši tehdy probíhala protikuřácká kampaň podporovaná
samotným Hitlerem, ale jejím výsledkem bylo v roce 1941 zavedení
takzvaných tabačenek pro ženy.
Okupace s fanfárami
Dne 9. října 1938 procházely poslední československé vojenské jednotky Kunínem. Velitel se dověděl, že ordneři uvěznili ve sklepě školy
české a německé antifašisty. Rozhodným zákrokem byli osvobozeni
a odešli spolu s vojáky. V Šenově zfanatizovaní ordneři zahájili z vikýřů
na domech palbu na odcházející československé jednotky. Několik
vojáků bylo zraněno a v přestřelce byli zabiti dva nezúčastnění místní
Němci, manželé Schwarzovi, kteří sledovali střelbu na zápraží svého
domku. Německá propaganda z nich později udělala mučedníky a oběti
„zběsilé české soldatesky“.
Velitel ustupujících československých jednotek pplk. J. Satorie přišel
na novojičínskou radnici a sdělil starostovi Dr. Schollichovi, že pokud
se budou útoky zákeřných střelců opakovat, nasadí do boje proti nim
dělostřelectvo.
Následující den za vyzvánění zvonů a tónů wagnerovských fanfár
vjely první jednotky wehrmachtu na slavnostně vyzdobené a zcela

Příjezd německé armády do našeho města.
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zaplněné novojičínské náměstí. Na tribuně je vítali starosta Schollich,
představitelé nacistické strany a veřejní činitelé jako osvoboditele od
české tyranie.
Následující dny se nesly v euforii místních Němců, vojenských přehlídek a apelů. Byla vytyčena hranice mezi Sudety a okleštěným Československem, jež vedla po hřebeni Svince a byla střežena německou
finanční stráží. Přechody byly možné jen na propustku, vydávanou
německými úřady, přes narychlo vybudované celnice. Začal se uplatňovat zákaz převozu zboží a tiskovin přes hranici.
Gestapo na scéně
Do města přijelo obávané gestapo. Na Prorokgasse (dnešní Slovanské ulici) byla zřízena služebna jeho hraničního komisariátu. První
akcí gestapa ve spolupráci se 60 příslušníky místní Hilfspolizei se stala
„očišťovací akce“ (Säuberungsaktion).
Jejím cílem bylo očistit Neutitschein od Čechů a Židů. Z Nového
Jičína muselo odejít nebo bylo vyhnáno přes 3 tisíce Čechů, 70 jich
bylo zatčeno a „vyšetřováno“ v místní věznici. Ve městě zůstalo okolo
900 Čechů, převážně dělníků a živnostníků. Německé úřady na ně
vyvíjely další nátlak propouštěním ze zaměstnání, rušením živností
a odesíláním na práci do Německa. Ustal i bohatý kulturní a spolkový
život, přitom ve městě před Mnichovem působily 72 české spolky.
České školství bylo omezeno, střední školy zrušeny. Studenti museli
dojíždět do okleštěné republiky, později Protektorátu – do Frenštátu
pod Radhoštěm, později do Valašského Meziříčí – respektive se přestěhovat. Ve městě zůstaly jen obecná a měšťanská škola, které se
musely přemístit do budovy české menšinové školy na dnešní ulici
Generála Hlaďo.
Bylo zavedeno povinné vyučování němčiny, v učebnicích byla začerněna místa, kde se psalo o Československé republice a jejích představitelích. Učitelé museli složit zkoušku z němčiny a prokázat árijský
původ. Ředitelem české školy byl jmenován Němec Friedrich Jesch,
který utekl do Sudet před polským záborem Těšínska.
Německá nákupní horečka
Veškeré památky na první republiku byly likvidovány. Masarykovo
náměstí bylo přejmenováno na Adolf Hitlerplatz, ulice dostaly názvy
po významných německých osobnostech a zasloužilých nacistech.
Nápisy se uváděly pouze v němčině. V úřadech se objevily informační
cedule Hier wird nur deutsch gesprochen, Unser Gruss ist Heil Hitler.
Nový Jičín se stal sídlem nově vytvořeného správního celku – landrátu,
který spravoval dalších 75 obcí, mnohdy zcela českých.
Byl stanoven peněžní kurs 1 říššká marka za 8,33 koruny. Obchody
ve městě byly plné zboží, které vzhledem k militarizaci průmyslu nebylo
v Německu k dostání. Výhodný kurs německé marky vůči podhodnocené koruně podnítil nákupní horečku německých vojáků i civilistů
a zasílání balíků do Německa. Obchodníci si mnuli ruce, dokud nezjistili,
že sklady mají prázdné a nemohou uspokojit místní zákazníky. Velení
wehrmachtu dokonce vydalo rozkaz, že vojáci mohou nakupovat jen
pro osobní spotřebu. Od poloviny listopadu 1938 byla jako platidlo
zavedena říšská marka.
Přežila jen hrstka
Tragický osud potkal zdejší Židy. Před Mnichovem v Novém Jičíně
žilo 69 židovských rodin. Z 10. na 11. října 1938 proběhla Křišťálová
noc, během níž byla zdemolována a znesvěcena místní synagoga,
později přeměněná na městskou tržnici. Zhanoben byl také židovský
hřbitov za městem. Od 12. listopadu začaly v odtrženém pohraničí
platit protižidovské norimberské zákony. Židé přišli o majetek, postupně
byli odsouváni do Terezína a odtud transportováni do koncentračního
tábora v Osvětimi. Válku přežilo několik jedinců, kteří se vystěhovali
do Rakouska, Kanady a Izraele.
Rokem 1938 začalo desetileté období, které změnilo Nový Jičín jako
nikdy před tím. Nejdříve Němci vypudili českou menšinu, poté zlikvidovali
židovské spoluobčany. Po válce byli Němci odsunuti a namísto nich
přišli Češi. Po znárodnění se změnila sociální struktura obyvatelstva
a společnost byla připravena na další zásadní proměny.
Jan Číp, Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Předplatné 2018–2019
Skupina A
• Gioacchino Rossini: LAZEBNÍK SEVILLSKÝ (opera) – Národní
divadlo moravskoslezské Ostrava
• Johann Strauss ml.: CIKÁNSKÝ BARON (opereta) – Slezské divadlo
Opava
• František Hrubín – Michal Hrůza: KRÁSKA A ZVÍŘE (muzikál) –
Východočeské divadlo Pardubice
• Miloš Horanský: NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU – VM ART Production Praha
• István Örkény: KOČIČÍ HRA – Klicperovo divadlo Hradec Králové
• Eric Assous: DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ – Pantheon Production Praha
Skupina B
• William Douglas Home: RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ – Štúdio L + S Bratislava
• Ariel Dorfman: SMRT A DÍVKA – Divadlo Ungelt Praha
• Fabrice Roger-Lacan: CRAVATE CLUB – DS DuEt Praha
• Ladislav Fuks, Kateřina Menclerová: SPALOVAČ MRTVOL – Divadlo
Petra Bezruče Ostrava
• Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK – Divadlo Na zábradlí Praha
Skupina D
• Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ – Moravské divadlo Olomouc
• Dave Simpson: THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA – Stageart Brno
• Eric Assous, Thomas Zielinski: ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ – Divadlo
Verze Praha
• Stanislav Štepka: BESAME MUCHO ALEBO ČO SA SKRÝVA
V KUFRI (A V NÁS) – Radošinské naivné divadlo Bratislava
• Sue Townsend, Miroslav Hanuš: TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
VE VĚKU 13 A ¾ – Divadlo v Dlouhé Praha
Skupina P
• Torben Betts: KOČKA V OREGÁNU – Divadlo Kalich Praha
• Martin McDonagh: OSIŘELÝ ZÁPAD – Činoherní klub Praha
• Jana Burkiewiczová: WALLS & HANDBAGS – Losers Cirque Company Praha
• Petr Kolečko: KLEOPATRA – Sedmá divadelní Praha
Skupina S (začátky v 18:00 h)
• Karel Svoboda, Zdeněk Podskalský, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar:
NOC NA KARLŠTEJNĚ (muzikál) – Slezské divadlo Opava
• Michaela Doleželová, Jana Ryšánek Schmidtová: TŘI GRÁCIE
Z UMAKARTU – Štúdio L + S Bratislava
• Eric Assous: MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL – Divadlo v Rytířské Praha
• Francis Veber: DRAHÁ LEGRACE – Agentura Harlekýn Praha
• Lenka Smrčková, Pavel Khek: DEBUREAU – Městské divadlo
Mladá Boleslav
Kruh přátel hudby
• APOLLON KVARTET (Pavel Kudelásek – housle, Radek Křižanovský – housle, Pavel Ciprys – viola, Pavel Verner – violoncello) –
Agentura Dalartis Praha
• Ivan ŽENATÝ – housle, Martin KASÍK – klavír – Praha
• EBEN TRIO (Roman Patočka – housle, Jiří Bárta – violoncello,
Terezie Fialová – klavír) – Praha
• KALABIS QUINTET (Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová
– hoboj, Anna Sysová – klarinet, Martina Bálková – fagot, Adéla
Triebeneklová – lesní roh) – Praha
• Ivo KAHÁNEK – klavír – Artevisio Říčany
• JANÁČKOVA FILHARMONIE – Ostrava
• TRIO NÉTÉ (Ďusi Burmeč – kytara, Petra Galasová – kytara, Vlastimil
Flajšingr – kytara) – Zlín

10

• AFFETO (Aleš Procházka – bas, Vladimír Richter – tenor, Marek
Olbrzymek – tenor, Jan Mikušek – kontratenor, Martin Jakubíček–
varhany) – Brno
Skupina Čtyřlístek
(pohádky pro děti mladšího školního věku)
• Janka Ryšánek Schmiedtová: MALÁ MÍNA ZMLSANÁ – Divadlo
loutek Ostrava
• Jan Karafiát: BROUČCI – Slezské divadlo Opava
• Astrid Lindgrenová, Pavel Trtílek: PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA –
Divadlo Radost Brno
• Ulrich Hub: TUČŇÁCI NA ARŠE – Městské divadlo Zlín
Skupina Rolnička
(pohádky pro děti předškolního věku – Malý sál)
• MAUGLÍ – Divadlo U Staré herečky Praha
• Daniela Jirmanová: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR – Divadlo loutek
Ostrava
• Bratři Grimmové a Karel Jaromír Erben: OBUŠKU, Z PYTLE VEN
– Scéna Bajka Český Těšín
• František Hrubín: ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK – Divadlo Radost
Brno
Informace pro předplatitele
• Prodej předplatného a příjem nových přihlášek v pokladně divadla
byly zahájeny.
• Pokladna je do 13. srpna uzavřena, prodej předplatného bude
pokračovat od 14. srpna.
• Uzávěrka předplatného bude 14. září.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ÚŽASŇÁKOVI 2 • Neděle 5. srpna, pondělí 6. srpna, čtvrtek
9. srpna, sobota 11. srpna, neděle 12. srpna v 17:30 h • Sobota
18. srpna, neděle 19. srpna, středa 22. srpna, sobota 25. srpna
v 17:30 h • Středa 29. srpna, sobota 1. září v 17:30 h • Pátek
10. srpna, pátek 17. srpna v 17:30 h 3D • Oblíbení hrdinové jsou
zpět. Animovaný, 118 min. + 8 min. předfilm, dabing.
■ CHATA NA PRODEJ • Neděle 5. srpna – pondělí 6. srpna ve
20:00 h • Sobota 11. srpna – neděle 12. srpna ve 20:00 h • Středa
15. srpna – čtvrtek 16. srpna v 17:30 h • Pondělí 27. srpna
v 17:30 h • Česká komedie o tom, co se může stát, když se sejde
svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. 77 min.
■ MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN • Úterý 7. srpna v 17:30 h
• Středa 8. srpna ve 20:00 h • Největší letní filmová pohoda se
vrací. Hudební komedie/muzikál, 114 min., titulky.
■ ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ • Úterý 7. srpna, pondělí
13. srpna, úterý 14. srpna ve 20:00 h • Příběhy úspěšných chlapů,
kteří se přes dno láhve dostali na samotné dno života. Komediální
drama, 92 min., česky.
■ JSEM BOŽSKÁ • Středa 8. srpna v 17:30 h • Amy Schumer jako
obyčejná holka „krev a mlíko“, která po ráně do hlavy začne sama
sebe vidět jako super kočku. Romantická komedie, 110 min., titulky.
■ MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT • Čtvrtek 9. srpna, čtvrtek
16. srpna ve 20:00 h 3D • Pátek 10. srpna, středa 15. srpna, pátek
17. srpna ve 20:00 h 2D • Úterý 14. srpna v 17:00 h 3D • Úterý
28. srpna v 17:00 h 2D • Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt,
muž na nejšpinavější práci. Akční thriller, 147 min., titulky.
■ HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERIÓZNÍ DOVOLENÁ • Pondělí
13. srpna v 17:30 h • S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme
na výletní parník. Animovaná komedie, 87 min., dabing.
■ MEG: MONSTRUM Z HLUBIN • Sobota 18. srpna, čtvrtek
23. srpna ve 20:00 h • Pondělí 20. srpna v 17:30 h • Pátek
24. srpna ve 20:00 h 3D • Jason Statham musí zachránit posádku
ponorky i samotný oceán před smrtící hrozbou – prehistorickým žralokem. Akční sci-fi/thriller, 113 min., titulky.
■ ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY • Neděle 19. srpna – pondělí
20. srpna ve 20:00 h • Úterý 21. srpna v 17:30 h • Nejlepší přítelkyně
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se zapletou do mezinárodního spiknutí. Svět špiónů ale není úplně připravený na dvě všehoschopné ženské. Akční komedie, 117 min., titulky.
■ JAN PALACH • Úterý 21. srpna ve 20:00 h • Jméno, které u nás
zná každý. Příběh posledních měsíců Palachova života. Drama,
120 min., česky.
■ TEMNÉ SÍLY • Středa 22. srpna ve 20:00 h • Čtvrtek 23. srpna
– pátek 24. srpna v 17:30 h • Neznámý virus zabije 98 procent dětí
v Americe, u přeživších 2 procent se objeví superschopnosti. • Scifi thriller, 104 min., titulky.
■ EQUALIZER 2 • Sobota 25. srpna – neděle 26. srpna ve
20:00 h • Denzel Washington se vrací jako bývalý člen speciální
jednotky, aby bojoval za práva a spravedlnost pro ty, kteří už ztratili
veškerou naději. Akční thriller, titulky.
■ PŘÍBĚH KOČEK • Neděle 26. srpna, neděle 2. září v 17:30 h •
Příběh kocourka, který chce poznat svět, něco zažít a podívat se
do pověstného ráje koček. Animovaný, 105 min., dabing.
■ BlacKkKlansman • Pondělí 27. srpna – úterý 28. srpna ve
20:00 h • Ron byl první černošský policista, kterému se podařilo
infiltrovat do Ku Klux Klanu. Není to tak šílené, jak to vypadá, je to
ještě šílenější. Drama, 134 min., titulky.
■ MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN • Bio Senior • Středa
29. srpna ve 13:00 h • Anotace viz výše.
■ SLENDER MAN • Středa 29. srpna – pátek 31. srpna ve
20:00 h • V malém městě chtějí čtyři kamarádky rituálem popřít existenci tajemného Slender Mana. Jedna z nich však zmizí... Horor,
100 min., titulky.
■ ALFA • Čtvrtek 30. srpna v 17:30 h • Pátek 31. srpna v 17:30 h
3D • Sobota 1. září – neděle 2. září ve 20:00 h • Velkolepý dobrodružný film o zrodu přátelství člověka a psa (vlka). Akční/dobrodružné
drama, 90 min., titulky.
LETNÍ KINO
(promítáme vždy od 21:00 h v zahradě restaurace Nové Slunce)
■ Středa 1. srpna – COCO
■ Čtvrtek 2. srpna – TÁTOVA VOLHA
■ Pátek 3. srpna – NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
■ Sobota 4. srpna – BLACK PANTHER
Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 9. září • Nová galerie • SVĚT VIDĚNÝ SRDCEM – IL MONDO VISTO COL CUORE
• Malby, grafika a tepisérie Jitky Jakubcové Jakšíkové.
■ Do neděle 30. prosince • Rytířský sál • OD
CÍSAŘE PÁNA K BOLŠEVIKOVI • Osudová „osmičková“ výročí na
Novojičínsku (1918–1938–1948–1968).
Otevírací doba:
úterý–pátek 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
sobota, neděle, svátky 9:00–16:00 h
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Do čtvrtka 16. srpna •
Výstavní síň „Stará pošta“
• VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE • Z tvorby Jiřího Kudělky.
■ Do pátku 24. srpna •
Coffeemusicbar • KRESBOU VŠEMI SMĚRY •
Tvorba absolventů výtvarného kurzu pořádaného při
městském kulturním středisku.

Novojičínský zpravodaj

■ Do pátku 31. srpna (do 3. srpna pro veřejnost zavřeno) • Městská
knihovna • ČÍNA – ČAJ A LÁSKA PODRUHÉ • Fotografie Pavla
Kaščáka a Rostislava Čuboka.
Akce
■ Pátek 3. srpna ve 20:00 h •Masarykovo náměstí • LOVE-IČKA
& LADYPRAGA • Nonverbální divadlo s videomappingem spojené
s koncertem.
■ Sobota 4. srpna v 19:00 h •Amfiteátr Skalky • ČECHOMOR
KOOPERATIVA TOUR 2018 • Koncert ke 30. narozeninám kapely.
Hostem bude zpěvačka Martina Pártlová.
■ Pátek 10. srpna ve 20:00 h •Masarykovo náměstí • STO ZVÍŘAT
& ŠAJTAR • Koncert legendární české ska kapely a ostravských
Šajtar, kteří zahrají známé hity v akustickém podání.
■ Pátek 17. srpna 20:00 • Masarykovo náměstí • GIPSY.CZ/WINDY–GIPSY.CZ/WINDY • Vystoupení plné energie a temperamentu.
Hostem bude ostravská funková parta Windy.
■ Neděle 26. srpna v 16:00 h • Zahrada Nové Slunce • BORŠIČANKA ANTONÍNA KONÍČKA • Další z pořadů nejen pro seniory.
Připravujeme
■ Pátek 7. září v 19:00 h • Masarykovo náměstí • JAROSLAV
UHLÍŘ S KAPELOU • Legendární písně pro všechny generace
v předvečer Slavnosti města. Po koncertu malé překvapení pro
všechny návštěvníky – audiovizuální zážitek DIVA BAARA.
■ Sobota 8. září v 7:30 h • Masarykovo náměstí • SLAVNOST
MĚSTA NOVÝ JIČÍN. Hlavní koncert DIVOKEJ BILL!

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz, www.pivobraninj.cz
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy
■ Do pátku 31. srpna • galerie Návštěvnického centra • PŮVODNÍ

VALAŠKA • Fotografie Jany Vybíralové.
■ Do neděle 30. září • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ DOMY V NOVÉM JIČÍNĚ NA
POHLEDNICÍCH • Ze sbírky Ivana Bartoně.
• Přepážka MHD – polední přestávka od 12:00 do
12:30 h. O víkendech a svátcích je přepážka uzavřena.
• Nabízíme regionální výrobky z partnerských měst (balsamikové octy, perlivá vína a bylinný čaj).
• V rámci expozice Generál Laudon si lze zapůjčit, případně koupit
společenskou strategickou hru Laudon.
• 100. výročí vzniku Československa – v prodeji tematické upomínkové předměty (turistická vizitka a turistická známka), zdarma
k dostání trhací mapy s významnými historickými objekty.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h
Sobota–neděle 9:00–16:00 h

Klub rodáků a přátel města
Od 22. do 25. srpna putujeme
za poznáním do Vídně a okolí po
stopách novojičínských rodáků
a významných osobností v metropoli bývalé monarchie – sochaře Franze Barwiga, starosty Vídně Julia Newalda, admirála
Eugena von Chmelarz, rodiny Laudonů a dalších. Pokyny účastníkům zájezdu ve středu 15. srpna v 17:30 h v klubových místnostech. Do neděle 5. srpna potrvá v klubových místnostech
na baště městského opevnění výstava rakouské umělkyně Elisabeth Ledersberger–Lehotzky, nazvaná Sochy, objekty. Platí
letní besedování členů před klubovými místnostmi v pondělí
a ve středu od 15:00 h.
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Pozvánky
• Horká kaše s překvapením
Osmnáctý ročník letní open air show s názvem Horká kaše se
uskuteční za příznivého počasí v sobotu 18. srpna od 20:00 h v amfiteátru na Skalkách. Na programu budou disco produkce s hity devadesátých let i nejžhavější novinky. Těšit se můžete na zábavné soutěže
o hodnotné ceny, světelné efekty, laserovou supershow i překvapení.
Také letos návštěvníci budou moci využívat SMS centrum pro písničky na přání. Show nabitá prvky zábavy, erotiky a letního bláznění
potrvá do 3:00 h. Akci svým grantem podpořilo město Nový Jičín.
• Na in-linech ulicemi města – letos naposledy
Třetí, letos už poslední hromadná jízda in-line bruslařů ulicemi
města se uskuteční v pátek 24. srpna. Sraz bruslařů bude
od 20:00 h, vyjížďka odstartuje ve 20:30 h na horním parkovišti
u zimního stadionu, závěr akce okolo 21:45 h. Přítomen bude
Music-car, z něhož bude po celou dobu jízdy hrát hudba. Vyjížďka
proběhne v pohodovém duchu. HEPA BladeNights není závod,
neplatí se žádné startovné ani jiné účastnické poplatky. Povinné
vybavení – vlastní brusle, přilba, chrániče a reflexní nebo světelné
doplňky. Bezpečnost zajistí pořadatelé v reflexních vestách, policejní doprovod a sanitka.

• Muzejní škola (nejen) pro seniory
Čtvrtý cyklus Muzejní školy (nejen) pro seniory uspořádá Muzeum
Novojičínska. Na účastníky čeká devět přednášek z historie, národopisu, dějin umění, zoologie či mykologie. Probíhat budou každé
pondělí od 1. října do 26. listopadu, vždy od 9:00 do 11:00 h a od
13:00 do 15:00 h v Trámovém sále Žerotínského zámku. Zájemci si
mohou zvolit dopolední nebo odpolední skupinu. Závazné přihlášky
formou zápisu přijímá do 21. září pokladna v Žerotínském zámku,
která je otevřena každý pracovní den kromě pondělí od 8:00 do
17:00 h. Cena celého cyklu přednášek je 300 korun. Kapacita pro
skupinu je omezena na 40 osob. Přihláška je platná po zaplacení
kurzovného. Více informací na www.muzeumnj.cz nebo na telefonu
556 701 156. Kontaktní osobou je Martin Vitko.

• Na Krnovsko za rozhlednami a vidlemi
Na akci Krnovsko – rozhledny a Muzeum vidlí zve Klub českých
turistů, odbor Turisti, všechny příznivce pěší turistiky. Uskuteční se
v sobotu 1. září, odjezd vlastním autobusem bude v 7:15 h od nákupního centra Lidl. Připraveny budou trasy o délce 11,5 až 18,5 kilometru
z Lichnova přes Úvalno a Cvilín do Krnova. Návrat do Nového Jičína
do 19:00 h. Aktuální informace na http://turisti-kctnj.cz.

Sport
Bidolido Cup vyhrálo Tornádo Sportovní den stolního tenisu
Patnáctý ročník turnaje v malé kopané Bidolido Cup proběhl
14. července ve Straníku. Zúčastnilo se ho sedmnáct mužstev z Moravy
a Slovenska. Finále mezi novojičínskými týmy 1. FC Tornádo a Young
Boys skončilo v základní hrací době nerozhodně 2:2. V penaltovém
rozstřelu byli šťastnější hráči 1. FC Tornádo, kteří vyhráli 5:4 a po
čtyřech letech se opět stali celkovými vítězi. Třetí místo ukořistil tým
H2O, jenž stejným výsledkem, jakým skončilo finále, zdolal tým Chacharů z Ostravy. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Vlastimil Pikulík
a cenu za nejlepšího hráče získal Lukáš Uhlíř, oba z Young Boys. Nejlepším střelcem se s 12 góly stal Martin Repa z Tornáda.
Pořadatelé děkují zejména Jaroslavu Pavelkovi, předsedovi
SK Straník, za možnost uspořádat turnaj opět v tomto krásném
areálu, a městu Nový Jičín za podporu.
Martin Sedlář

Svou činnost i samotný sport dětem představil oddíl stolního tenisu
Tělovýchovné jednoty, který pro ně v místní hale uspořádal Sportovní
den stolního tenisu. Přes 170 dětí ze tří základních a jedné mateřské
školy si vyzkoušelo své sportovní dovednosti ve skoku z místa, pinkání míčků na pálce, přeskakování přes švihadlo, kotoulu a člunkovém běhu.
Děti, které dosáhly nejlepších výsledků v jednotlivých disciplínách
i v celkovém hodnocení, dostaly za odměnu drobné sladkosti. Vítěz
soutěže všestrannosti z každé třídy si navíc hrdě odnášel pohár.
Mladé naděje stolního tenisu a trenéři Tomáš Janásek a Michal Kratochvíl poté předvedli ukázky hry a děti si s jejich pomocí zkusily
také zahrát. Věříme, že je stolní tenis chytil u srdce a že se v září
můžeme těšit na nováčky z jejich řad.
Nora Bilíčková, oddíl stolního tenisu

Tenisové naděje na „bedně“
Vítězstvím ve dvouhře i čtyřhře zakončil hráč zdejšího tenisového oddílu Tělovýchovné
jednoty Václav Formánek (na
snímku vlevo) svou účast na
turnajích v Havířově a ve Strážnici v kategorii starších žáků.
Jeho oddílový kolega Oliver
Kysilko vybojoval na dorosteneckém turnaji, konaném na
domácích kurtech, velmi cenné
třetí místo ve dvouhře.
Text a foto: Radek Vrba
Tým 1. FC Tornádo oslavil triumf po čtyřech letech.
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

S EŘI ZOVAČ
Nabízíme: 26 000–28 000 Kč, závodní stravování,
příspěvky na sport, kulturu a volný čas, penzijní
připojištění a další beneﬁty.

Máte zájem o práci
vonící kávou?
Zašlete svůj životopis na
Aneta.Cigankova@JDEcoffee.com
nebo na Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s. r. o.,
Sokolská 582,
757 01 Valašské Meziříčí.
Pro více informací volejte 734 422 272.

KLUB VODNÍCH SPORTŮ

Školní rok – 2018 / 2019
plavání od září 2018
plavání kojenců od 2 měsíců věku * plavání rodičů s dětmi
výuka plavání pro děti 4 – 6 roků / Plaváček – Námořník /
výuka a výcvik plavání pro žáky 1.–4. tříd ZŠ / Zdokonalováček /

www.lagunanj.cz
Novojičínský zpravodaj
Gabriela Vyskočilová, manažer inzerce
mob.: 777 367 085, e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Plavecký titul pro Sazovského
Společný domácí šampionát dorostu a dospělých v plavání hostil od
12. do 15. července padesátimetrový bazén v Praze-Podolí. Z novojičínského Plaveckého klubu se ho zúčastnilo deset juniorů a tři juniorky.
Mimořádných výsledků dosáhl Jan Sazovský, jenž mezi staršími
dorostenci získal čtyři individuální medaile – disciplínu 1 500 metrů
volný způsob vyhrál, stříbro vybojoval na 800 metrů volný způsob
a 100 metrů znak a bronz na 200 metrů znak. Bronz si ze závodu na
50 metrů motýlek odvezl také Josef Kratochvíl, který skvělým výkonem 25,70 vteřiny překvapil soupeře i sám sebe. Dosažený čas je
dokonce absolutním klubovým rekordem.
Bronzovou medaili si vyplavala rovněž dorostenecká čtveřice Jan
Sazovský, Silvestr Adámek, Josef Kratochvíl a Peter Jaroň, jež v polohovém závodě na 4 krát 100 metrů dohmátla v čase 4:05,81 minuty.
Do reprezentačního výběru mladších dorostenců se probojoval David
Koutný v disciplíně 1 500 metrů volný způsob. Obsadil sice nepopulární čtvrtou příčku, ale jeho skvělý čas 16:43,44 minuty překonal
potřebný limit o 13 vteřin.
Vlastimír Perna, Plavecký klub

Jan Sazovský dosáhl na šampionátu mimořádných výsledků.
Foto: Vlastimír Perna

Discgolfisté na Konopiště Open

Přes tři sta discgolfistů se v první polovině července představilo
na turnaji Konopiště Open 2018 zařazeném do kategorie Major,
která letos zavítá pouze na tři místa na světě. Ti nejlepší si v areálu
Konopišťského zámeckého parku rozdělili na výhrách bezmála
milion korun. Nechyběli ani zástupci novojičínského klubu Moravian
Gators. Bez jeho členů Přemysla a Kryštofa Novákových a Michala
Grepla by tento turnaj ani neexistoval. Hlavního závodu se zúčastnili
Radek Dostál, Bohdan Bílek a Jakub Knápek (na snímku), jenž
mezi 130 nejlepšími hráči světa obsadil krásné 65. místo. Doprovodný turnaj Konopiště Challenger proběhl za účasti osmi členů
našeho klubu, z nichž Eliška Bártková a Jakub Dostál si přes silnou
mezinárodní konkurenci přivezli domů nejcennější kovy.
Text: Petr Masník, foto: Eino Ansio

Kulturista Pítr je vicemistrem Evropy!
Jan Pítr několik let úspěšně reprezentuje naše
a rybího oleje. Ze sportovní výživy nejčastěji
město v kulturistice. Pravidelně vozí medaile
využívám aminokyseliny a celé spektrum minez republikových šampionátů v kategoriích juniorálů a vitamínů.
rů i mužů. Letos se poprvé zúčastnil juniorského
Předzávodní režim trvá zpravidla okolo čtyř
mistrovství Evropy do 75 kilogramů ve španělměsíců. Během nich postupně přidávám na freské Santa Susanně, kde obsadil druhé místo.
kvenci i intenzitě tréninků. V závěru přípravy tréJak dlouho se svému sportu věnujete a co
nuji šestkrát týdně – v ranní části aerobně
vás k němu přivedlo?
a nalačno, odpoledne silově v posilovně. Po
Cvičení v posilovně se věnuji přes osm let,
celou dobu věnuji maximální pozornost stravě,
soutěžní kulturistice šestý rok. Přivedli mě k ní
proto musím všude nosit připravené krabičky
kamarádi Jan Turek s Júliem Botošem. Řekli
s jídlem, uvařeným a naváženým podle trenémi, že mám proporce právě pro soutěžní kulturových instrukcí.
ristiku. Pod jejich dohledem jsem se v roce 2013
Jaký je to pocit být vicemistrem Evropy
připravoval na svůj první závod, kterým bylo
v kulturistice? Někde jsem se dočetla, že
mistrovství Moravy a Slezska v kategorii staršího
startovat na mistrovství Evropy bylo vaší nejdorostu.
vyšší metou. Jaké cíle máte nyní?
Bydlíte v Novém Jičíně, studujete v OstraNa tuzemských závodech jsem prošel od
vě. Kde máte trenéra a za jaký oddíl startudorosteneckých přes juniorské až k mužským
jete?
kategoriím, ve kterých jsem získal několik titulů
V metodice a přípravě mě po celou dobu vede
mistra republiky. Proto jsem si pro letošní rok
Jan Turek. Startuji za kulturistický oddíl Caesar
vytyčil nový cíl – mistrovství Evropy. Byl to můj
fitness Nový Jičín, který spadá pod posilovnu
první mezinárodní start, a proto jsem ho povana Štefánikově ulici.
žoval za milník ve své sportovní kariéře. To mi
Před startem na mistrovství Evropy.
Vrcholová kulturistika nezahrnuje jen cviFoto: archiv Jana Pítra dodalo nový impulz. Pocit ze zisku stříbrné
čení v posilovně. Máte i nějakou speciální
medaile na mistrovství Evropy je krásný, ale
stravu? A musíte před závodem zásadně měnit svůj běžný denní
vytyčil jsem si nový, ještě vyšší cíl. Je jím účast na mistrovství světa
režim?
juniorů, kde bych v příštím roce rád zakončil své juniorské působeSoutěžní kulturistika je z velké části věcí výživy. Vyžaduje vyšší
ní.
přísun bílkovin z libového masa, vajec a mléčných výrobků, zejména
Marie Machková, tisková mluvčí
tvarohu. Podle toho, v jaké části přípravy se nacházím, zařazuji do
Sportovní zprávy
jídelníčku také rýži, pohanku a ovesné vločky, které s blížícími se
závody postupně vyřazuji a nahrazuji větším množstvím bílkovin
najdete také na straně 12
a zeleniny. Chybět nesmějí ani zdravé tuky, ty čerpám hlavně z ořechů
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Fotosoutěž čtenářů – 88. kolo
Třiadvacátého června nejenže se na našem náměstí konalo Pivobraní, ale nad ním se vytvořila nádherná duha, která se objevila na téměř třetině
zaslaných soutěžních snímků. A vlastně i vítězný neduhový snímek barvami nešetří….
1. místo náleží Petru Lenartovi za pohled na barevně ožívající paneláky v Loučce, které kdysi občané pokřtili na „vězeňský dvůr“.
2. místo získává Iva Kurimčáková, která může být sluníčku vděčná nejen za nádhernou duhu, ale i za kresbu kostelní věže na průčelí domu,
kdysi zvaného Boromeum.
3. místo obsadil Christian Korrell, jehož snímek kromě oné duhy přináší v naší soutěži poprvé i pohled do Gregorovy ulice. Pavel Wessely

1. místo: Petr Lenart

2. místo: Iva Kurimčáková

3. místo: Christian Korrell
Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu:
njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Zaslané snímky, jejich nápaditost
a celkovou úroveň posoudí hodnotitelé určení redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 19. srpna ve 12 hodin.
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