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Naše město získalo krajské ocenění za společenskou odpovědnost
Podrobnosti čtěte na straně 2. Foto: archiv Moravskoslezského kraje, Marie Machková
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Cena hejtmana pro Nový Jičín
Nový Jičín získal Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost.

V kategorii obcí s rozšířenou působností obsadil první místo. Cenu
udělují Rada Moravskoslezského kraje a Rada kvality České republiky
firmám a institucím, pracujícím pro kraj a občany nad rámec svých
povinností. Městský úřad zabodoval přístupem k občanům i za-
městnancům a aktivitou v sociální oblasti a péči o životní prostředí.

„Medaili jsme získali poprvé, loni jsme skončili druzí. Vnímám to hlavně
jako vyznamenání pracovníků úřadu, kteří dělají pro město a občany
více, než jim ukládá legislativa,“ řekl starosta Stanislav Kopecký.

V soutěži se posuzovala například transparentnost, ekonomická
a sociální odpovědnost radnice, přístup  k odpadovému hospodářství
a životnímu prostředí. „Všechny dokumenty o hospodaření města
jsou přístupné veřejnosti, máme klikací rozpočet, pořádáme veřejná
projednání některých záměrů a podporujeme občany v třídění odpa-
du. Městskou dopravu zajišťují výhradně elektrobusy, Novojičíňáky
motivujeme k jízdě na kolech. Máme kvalitní síť sociálních služeb,
kterou každoročně představujeme na Dni sociálních služeb, a oce-
ňujeme dobrovolníky v této oblasti,“ uvedla Lucie Hrdličková z oddě-
lení rozvoje a strategického plánování radnice.
Marie Machková, tisková mluvčí

Ludwigsburg ocenil Wesselého
Dva novojičínští starostové navštívili v květnu partnerský Lud-

wigsburg – Stanislav Kopecký poprvé ve své funkci a Pavel Wessely
jako laureát medaile města. Udílení tohoto vyznamenání se těší velké
vážnosti a tradičně bývá důstojně zarámováno do večerní hudební
slavnosti, pořádané každý rok jako připomínka založení města v roce
1709. 

Vrchní starosta Werner Spec připomněl profesní dráhu Pavla
Wesselého a vyzvedl jeho zásluhy o spolupráci našich měst, přede-
vším však snahu o překonání oboustranných předsudků a opatrné
skepse mezi bývalými německými krajany a naším současným
obyvatelstvem. 

Pavel Wessely ocenil zájem Kravařanů o jejich starý domov a spo-
lupráci při kulturně-historických akcích. Současně popřál hodně
zdaru při rozvíjení partnerských vztahů nynějšímu starostovi Stani-
slavu Kopeckému, jehož přítomnost byla příslibem pokračující spo-
lupráce.

Stejné pocty jako našemu starostovi z let 1994 až 2002 se dostalo
Horstu Tögelovi, který dlouhá léta dosahuje výrazných pedagogic-
ko-hudebních úspěchů při včleňování psychicky handicapované mlá-
deže do svého orchestru Brenzband, s nímž cestuje po celém světě.
Zora Kudělková, tlumočnice

Bazárek je na webu
Město připravilo pro občany internetový portál, jehož účelem je

dát věcem druhou šanci a předejít tím vzniku odpadů.  Kdo se chce
zbavit odpadů, nemusí chodit do popelnice. Nepotřebné věci může
předat tam, kde ještě najdou uplatnění. 

Prostřednictvím bazárku můžete snadno inzerovat, případně odpo-
vědět na zajímavou nabídku, navíc nezatížíte životní prostředí. Do
internetového prohlížeče zadáte adresu https://bazarek.novyjicin.cz/.
Pokud chcete něco prodat, je nutné se zaregistrovat podle návodu
a následně vyhledat příslušnou kategorii, do které inzerát přidáte.
Věc, kterou sháníte, lze vyhledat v několika kategoriích a vybrat z nabí-
dek, které sem umístili občané, město nebo jeho příspěvkové orga-
nizace. Ochrana osobních dat je zajištěna.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Vzpomínka na Den vítězství

Naše město si připomnělo 74 let od svého osvobození Rudou
armádou, která na jeho území vstoupila v odpoledních hodinách
6. května 1945. Zástupci vojenských útvarů, Českého svazu
bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a vedení
radnice položili květiny a zapálené svíčky k pomníku obětem
válek na místním hřbitově a k památníku u kostela svatého Miku-
láše v Žilině. Místostarosta Václav Dobrozemský uvedl, že je
potřeba připomínat si i negativní stránky našich dějin a totalitní
režimy, abychom se vyvarovali jejich opakování.
Text a foto: Marie Machková

Prohlédněte si obřadní síň!

Obřadní síň v budově  radnice prošla rekonstrukcí. Její současnou
podobu navrhl architekt Martin Rosa. Zbouráním některých příček,
výměnou podlahy, instalací ozdobných mříží a zrcadel, renovací
dveří a novým vybavením interiéru vznikl reprezentativní prostor,
který bude sloužit ke svatebním obřadům a dalším společenským
akcím. Nová vizáž obřadní síně přišla na 5,3 milionu korun. Veřejnost
si ji bude moci prohlédnout v pondělí 10. června od 15:00 do
17:00 h. V 16:00 h proběhne komentovaná prohlídka za účasti archi-
tekta a zástupců radnice.

„Vítězný návrh vyniká důrazem na nadčasové dřevěné materiály
a respektováním historického ducha radnice. Komise složená zodbor-
níků i zástupců města vybírala mezi návrhy tří architektů, kteří spolu
soupeřili. Výsledek je mnohem kvalitnější, než kdybychom zakázku
zadali přímo jedinému uchazeči. Vbudoucnu tak chceme postupovat
i u dalších staveb,“ informoval místostarosta Ondřej Syrovátka.

Zrušením stupínku pro oddávajícího lze místnost využít i k jiným
typům akcí. Větší stavební zásah proběhl ve vestibulu. „Architekt pro-
stor obohatil a zvětšil vybouráním některých zdí. Proběhla také kom-
pletní rekonstrukce sociálního zařízení, jehož součástí je nová
bezbariérová toaleta. Obřadní síň i vestibul byly vybaveny kvalitním
českým nábytkem, za který jsme zaplatili 743 tisíce korun,“ doplnil
vedoucí organizačního odboru Zdeněk Petroš.

Původní podoba obřadní síně pocházela z roku 1967, její vybavení
auspořádání už bylo zastaralé. Rekonstrukce začala loni v září a v půli
května se zde konaly první svatební obřady.
Marie Machková, tisková mluvčí  

Obřadní síň na radnici získala novou vizáž.                  Foto: Marie Machková
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Máme přívětivý úřad
Naše město má přívětivý úřad. V hodnocení Ministerstva vnitra ČR

skončilo třetí v Moravskoslezském kraji. Posuzovaly se dostupnost
služeb, otevřenost úřadu a jeho transparentnost, podíl občanů na
městských projektech, komunikace radnice s veřejností a prezentace
v médiích.

V soutěži, jíž se účastnil už dříve, Nový Jičín obsadil medailovou
příčku poprvé. „Zejména v komunikaci s občany a jejich podílu na
rozvoji města nastal v posledních letech velký posun. Jako součást
projektu Zdravé město pořádáme školní a veřejná fóra k projednávání
záměrů města. Vytvořili jsme participativní rozpočet k realizaci nápa-
dů, jejichž autory a předkladateli jsou samotní občané,“ připomněla
koordinátorka Zdravého města Lucie Hrdličková.

Radnice průběžně zlepšuje a zjednodušuje přístup veřejnosti
k informacím z úřadu pomocí moderních technologií. „K pozitivním
změnám přispěly organizační odbor a komise pro otevřené město.
Na městském webu jsme zveřejnili klikací rozpočet, před rokem
jsme spustili novou aplikaci Nový Jičín v mobilu,“ dodal místostarosta
Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí

Premiér navštívil město

Premiér Andrej Babiš navštívil 17. května naše město. Ve Střední
odborné škole Educa pozdravil účastníky konference na téma
Rozvoj Novojičínska, poté debatoval se studenty. Následně se
zúčastnil otevření nové výrobní haly ve firmě Varroc Lighting Sys-
tems, kde si vyzkoušel montáž světla do aut.
Text a foto: Marie Machková

Zaplatili jste za odpad?
Upozorňujeme na blížící se splatnost místního poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů na letošní rok. Zaplatit ho je nutné do
30. června 2019. Výše poplatku se nemění a činí 552 koruny za
osobu na rok. Poplatek ve stejné výši jsou povinny uhradit fyzické
osoby, které mají v našem městě trvalý pobyt, včetně cizinců s povo-
leným trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů, a fyzic-
ké osoby, jež vlastní byt nebo rodinný dům, v nichž není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba.

Poplatek lze uhradit v pokladně městského úřadu, Divadelní 1,
v hotovosti nebo platební kartou, případně bankovním převodem
na účet města – číslo účtu 19-326801/0100. Při platbě je nutné
uvést správný, už dříve přiřazený variabilní symbol. Zjistit ho lze
na  https://www.novyjicin.cz/poplatky/. Na stránkách města
www.novyjicin.cz je zveřejněna také příslušná obecně závazná
vyhláška.
Ivana Langerová, finanční odbor

O lidech, kteří nemohli mlčet

Vernisáž výstavy Lidé Charty 77 – Nemohli jsme mlčet proběhla
14. května v Beskydském divadle. Kromě fotografií osobností
této občanské iniciativy ukazuje kopie protokolů o jejich výsleších
a domovních prohlídkách. Výstavu, kterou připravili předseda
osadního výboru v Žilině Jaroslav Perútka a manželé Věra a Ivan
Janíkovi, lze v divadle zhlédnout do 18. června, vždy hodinu před
začátkem představení.
Text a foto: Marie Machková

Ocenění pro přívětivý úřad poprvé zamířilo do Nového Jičína. 
Foto: archiv ministerstva vnitra

Proběhne likvidace autovraků
Ekologickou likvidaci autovraků uspořádá naše město ve spolu-

práci s autovrakovištěm Partr od 3. do 7. června v provozovně na
Jeremenkově ulici 3, v Šenově u Nového Jičína (bývalý areál kasáren)
– v pondělí a úterý od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:30 h, ve
středu od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 h, ve čtvrtek a pátek
od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 h. 

Za každé odevzdané kompletní vozidlo získá provozovatel nejméně
1 500 korun. Při předání je nutno uvést, že se jedná o akci města.
Ve stanoveném termínu lze rovněž využít bezplatný odvoz nepo-
jízdných vozidel přímo od bydliště, po dohodě s Dominikou Gargu-
lákovou, tel. 602 527 419. Za každé takto odvezené kompletní vozidlo
dostane provozovatel minimálně 700 korun.

Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní
do 3,5 tuny). Při předání autovraku obdrží majitel potvrzení o jeho
převzetí na ekologickou likvidaci, sloužící jako doklad při trvalém
vyřazení vozidla z provozu. Při předání vozidla je nutné předložit
velký technický průkaz a majitel v něm uvedený musí být přítomen
s občanským průkazem. Autovrak lze předat i po předložení plné
moci od majitele, která nemusí být úředně ověřena. 

Další informace poskytne Marta Kiššová, odbor životního prostředí,
kancelář 306, tel. 556 768 365, e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
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Čím město letos rozkvetlo? 
Lepší hospodaření s vodou, větší pestrost

rostlin a snížení nákladů na údržbu květino-
vých záhonů si správa městské zeleně a stře-
disko veřejné zeleně zdejších Technických
služeb slibují od několika letošních změn.
● Město pořídilo 20 zavlažovacích vaků,

z nichž po jednorázovém naplnění voda
postupně vytéká ke kořenům stromů.
Umístěny byly k mladým třešním na par-
kovišti proti Domu s pečovatelskou služ-
bou v Revoluční ulici.

● Rondel u bazénu prošel částečnou úpra-
vou. Na místě původních keřů jsou nyní
záhony letniček z přímého výsevu. Stejnou metodu Technické
služby použily u letniček v truhlících poblíž hřiště na Skalkách,
totéž mají v plánu na začátku cyklostezky u bývalého koupaliště. 

● Některé záhony letniček budou letos osázeny více druhy metodou
řízeného chaosu, jako tomu je například u štěrkových záhonů
s trvalkami na rondelu Bezručova a před Základní školou Tyršova.
Výsledkem bude větší druhová rozmanitost i stabilita letničkových
záhonů a snížení nároků na údržbu.

● Pokračovat bude výsadba cibulovin do trávníků – letos jimi roz-
kvetly parčík pod gymnáziem, centrum podél Štefánikovy ulice
a ostrůvky v Sokolovské ulici a ve Smetanových sadech.

● Ve Smetanových sadech bude ponechán neposečený kruh kolem
javoru stříbrného. Vymezen bude zhruba stávající narcisovou spi-
rálou a posekán jen dvakrát ročně, na rozdíl od parku, kde seč
probíhá šestkrát do roka. Vynecháním sečí budou moci některé
rostliny vykvést, vytvořit semena a být prospěšné hmyzu.

● Oteplování ve městě umožňuje vysazovat i teplomilné druhy dřevin
– proto se už druhý rok můžeme pochlubit v květnu kvetoucím
stromem pavlovnií (na snímku) v Husově ulici.

Olga Kubálková, správce městské zeleně

„Nová“ insolvence je tady!
Dlouho očekávaná novela zákona o insolvenci, která otevírá

cestu k oddlužení maximálnímu počtu dlužníků, zjednodušuje
a urychluje řízení, nabývá 1. června účinnosti. Jaké nejdůležitější
změny přináší?
■ Dlužník bude od závazku osvobozen i tehdy, uhradí-li méně

než dříve povinných 30 procent, pokud prokáže, že se ho
během pětiletého období snažil podle svých možností splá-
cet.

■ Pro seniory a lidi se zdravotním postižením může oddlužení
skončit již po 3 letech bez jakékoliv hranice plnění. 

■ Ostatní dlužníci mohou úspěšně ukončit proces oddlužení
po 3 letech, pokud uhradí alespoň 60 procent dluhů. 

■ Při různých životních událostech lze oddlužení až na 1 rok
přerušit, případně až o 6 měsíců prodloužit. 

■ Novinkou je takzvané zastropování dluhu. Úroky a sankce za
prodlení budou započítány vždy jen do výše původního dluhu,
aby se zamezilo nekonečnému růstu dlužné částky. 

■ Oddlužení lze nově realizovat pouze formou splátkového
kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majet-
ku – k prodeji majetku se přistoupí, bude-li to ekonomické. 

■ Minimální splátka při oddlužení se rovná odměně insolvenč-
ního správce – 900 korun u jednotlivce a 1 350 korun u man-
želů.

■ Nad výklady některých nových a upravených paragrafů visí
ještě otazníky, vyjasní je až první realizovaná řízení.

Více informací a bezplatnou pomoc při přípravě návrhu oddlužení
poskytne místní pobočka Centra pro zdravotně postižené Morav-
skoslezského kraje, Sokolovská 9 (budova za čekárnou autobu-
sového nádraží), tel. 556 709 403, e-mail asistencenj@czp-msk.cz,
web czp.novyjicin@czp-msk.cz.
Marie Mayerhofferová, vedoucí detašovaného pracoviště

Hotelová přístavba se mění
Skončila úvodní etapa výstavby kulturně společenského centra

v přístavbě Hotelu Praha. Budova ze sedmdesátých let minulého
století dostala během deseti měsíců novou zateplenou fasádu, stře-
chu a okna. Přibyly také jeviště a terasa. V interiéru proběhly přípravné
práce pro druhou etapu. Ta první si vyžádala téměř 22 miliony korun.

„Rozdělení stavby na dvě etapy bylo nešťastné z pohledu finanč-
ních nákladů, úprav projektové dokumentace i zadávacího řízení na
zhotovitele. Navíc mezi etapami vzniká zbytečná prodleva,“ uvedl
místostarosta Václav Dobrozemský s tím, že odhadované náklady
na druhou etapu činí 44 miliony korun.

Příští rok mají v přízemí hotelové přístavby vzniknout restaurace,

pokladna, šatny pro veřejnost a skladové prostory. Ve druhém nad-
zemním podlaží budou malý a velký sál o celkové kapacitě 260 míst.
Součástí velkého sálu bude jeviště. Horní patro bude zahrnovat zku-
šební sál pro 80 lidí, maskérny, šatny pro účinkující a kanceláře pra-
covníků městského kulturního střediska. 

Všechna tři podlaží propojí výtah, prostory budou bezbariérové.
„Třetí etapou bude dodávka vnitřního vybavení, zejména nábytku
a audiovizuální techniky. Pokud vše půjde podle plánů, mohla by
v novém kulturním zařízení proběhnout plesová sezona roku 2021,“
uzavřel místostarosta.
Marie Machková, tisková mluvčí

Přístavba Hotelu Praha před úvodní etapou rekonstrukce (vlevo) a po jejím dokončení. Foto: Marie Machková
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Odpady pohlídají QR kódy 
Ve snaze zastavit růst nákladů na odpadové hospodářství a důsled-

něji třídit směsný odpad bude město sledovat množství komunálního
odpadu a nádob, do kterých je ukládán, prostřednictvím QR kódů.
Pracovníci odboru životního prostředí měli do konce května označit
všechny popelnice a kontejnery na netříděný odpad z domácností
bílou samolepkou. Z ní lze vyčíst objem nádoby, její umístění, naplně-
nost, hmotnost odpadu, počty vývozů i nastavení svozových tras.

„V souvislostí s připravovaným zákazem skládkování lze předpo-
kládat, že náklady na odstranění odpadů budou stoupat. Proto hle-
dáme cesty, jak zajistit, aby zavedení nového zákona o odpadech
mělo na naše peněženky co nejmenší vliv,“ řekl místostarosta Ondřej
Syrovátka. Informace z QR kódů tomu mají napomoci. 

„Při označování nádob kontrolujeme i počty popelnic u nemovitostí.
Podle pravidel schválených radou města připadne jedna popelnice
o objemu 110 litrů na 5 osob trvale přihlášených na dané adrese.
Kontejner o objemu 1 100 litrů je určen pro 23 až 46 lidí. Výjimku lze
udělit jen v ojedinělých případech,“ připomněla Marta Kiššová
z odboru životního prostředí.

Každý občan by si měl zkontrolovat, zda byl na jeho nádobu na
odpad nalepen QR kód, neboť pouze označené popelnice budou
vyváženy. V případě nesrovnalostí nebo dalších dotazů je třeba kon-
taktovat pracovníky odboru životního prostředí – osobně na radnici
v kanceláři číslo 306, telefonicky na čísle 556 768 365 nebo na
e-mailu mkissova@novyjicin-town.cz.
Marie Machková, tisková mluvčí

Den Země plný aktivit
Letošní Den Země začal v Základní škole Komenského 66 sběrem

starého papíru, vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Jen papíru
tady nasbírali 9 283 kilogramy, tedy téměř 14 kilogramů na žáka! 

V parku u Žerotínského zámku a na Masarykově náměstí se děti
zapojily do soutěží, dílen a aktivit zaměřených na udržitelný rozvoj.
Další žáci sportovali s využitím druhotných surovin nebo se ve svých
projektech zabývali plýtváním potravinami a vodou, stavem ovzduší
a obnovitelnými zdroji energie.

Základní škola Komenského 68 uspořádala pro žáky ekologické
pobyty na Rychtě v Krásensku, jež podpořilo Ministerstvo životního
prostředí ČR. Děti a učitelé se podíleli také na pořádání Dne Země
na Masarykově náměstí a uklízeli městské parky, Skalky a Čerťák. 
Iva Bártová a Zdeněk Stanislav

Zajímáte se o realitní zákon?
Po osmi letech příprav poslanci schválili realitní zákon, který

by měl nabýt účinnosti v lednu 2020. Koho bude chránit? Zajistí
bezpečný realitní trh? Zabrání nepoctivým realitním kancelářím
v nekalých praktikách? A jaké výhody přinese běžným obča-
nům? Odpovědi na přibývající otázky najdete na webu
www.RealitniZakon.eu, spravovaném neziskovou Českou aso-
ciací pro nemovitosti, jež od roku 2015 pomáhá lidem při rea-
litních transakcích a usiluje o bezpečný realitní trh v naší zemi.  
Tomáš Peterka, Česká asociace pro nemovitosti

Na internet s FriendlyVox
Ozvučený portál FriendlyVox mohou nově využívat klienti zdejší

městské knihovny. Určen je především nevidomým a slabozrakým
lidem, ale využít ho mohou také senioři a všichni, kteří si chtějí vyzkou-
šet ovládání počítače a pohyb po internetu bez zrakové kontroly. 

Ovládání je pomocí klávesnice a všechny informace se k uživateli
dostávají pomocí hlasového výstupu. Zrakově postižení uživatelé
tak získají přístup ke zpravodajským serverům, novinám a informacím
všeho druhu – například k Wikipedii, počasí a jízdním řádům – ale
i ke komunikačním a kancelářským nástrojům, jakými jsou e‐mail,
Skype, dokumenty, kontakty, kalendář a překlady, k sociálním sítím
a on-line vysílání televize i rádia. Zájemci o službu mohou oslovit
knihovníky, kteří jim rádi pomohou.
Václav Ovčačík, oddělení pro dospělé 

Férově posnídali v zahradách
Férovou snídaní se Zdravé město Nový Jičín

letos připojilo k městům podporujícím pěstitele,
jejichž plodiny se dostávají na náš stůl. Piknikový
happening proběhl 18. května v komunitních
zahradách v Dlouhé ulici. Okolo 25 účastníků se
dovědělo více právě o projektu komunitních

zahrad, který zde funguje první rok. Město pořádalo akci ve spolupráci
se spolkem Dlouhá tráva. Vdoprovodném programu si lidé mohli zacvičit
jógu, program pro děti připravily lektorky z Lesního klubu na Slunci.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Spojili příjemné s užitečným
Během příprav na městskou slavnost spojili žáci Základní školy

Dlouhá příjemné s užitečným. Z připravených materiálů, určených
na vyhození, tvořili klobouky, auta se světly a atrapy laskomin –
prostě všechno, co souvisí s výrobou místních velkých firem, jež
letos slaví svá výročí. Připravili se tím na zářijový průvod a výstavu,
navíc recyklací použitých materiálů podpořili Den Země.
Gabriela Šustalová, učitelka

Spotřebitelé, naučte se bránit!
Seminář pro širokou veřejnost, zaměřený na  nákupy přes inter-

net, uzavírání spotřebitelských smluv, reklamace a jiné proble-
matické situace, uspořádají město Nový Jičín a Sdružení obrany
spotřebitelů ve středu 5. června v 9:00 h v aule městského úřadu
na Masarykově náměstí 1. Během semináře lze řešit se specialisty
konkrétní spotřebitelské případy. Vstup bude bezplatný.
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Čteme dětem v knihovně
Dětem a jejich rodičům budou patřit podvečery ve zdejší městské

knihovně. V týdnu od 3. do 7. června se knihovna připojí ke kampani
Celé Česko čte dětem. Předčítání se uskuteční denně od 17:00 h.
Cílem je motivovat děti, mládež a dospělé k pravidelnému čtení
a rozvíjení lásky ke knihám prostřednictvím kvalitní literatury. Pozvaní
hosté budou číst ukázky z pohádek a příběhů, například Z deníku
kocoura Modroočka, Popelka, Děti z Bullerbynu a dalších. Společné
čtení bude probíhat v oddělení pro děti a mládež. Pokud to počasí
dovolí, číst budeme i v knihovnické zahradě. 
Petr Krumpolc, oddělení pro děti a mládež

Hasiči slavili padesátku
Za velké účasti veřejnosti oslavili novojičínští hasiči 50 let od

vzniku profesionální jednotky v našem městě. Návštěvníci si mohli
na náměstí prohlédnout současnou i historickou techniku a sle-
dovat, jak probíhá záchrana osob z výšek nebo z havarovaného
auta. Mladí hasiči předvedli ukázky požárního sportu. Pro děti
byly připraveny soutěže a preventivní výchovou je provedl dráček
Hasík. 
Text: Marie Machková, foto: HZS Nový Jičín

Mladí výtvarníci se prosadili
Bezmála 28 tisíc výtvarných prací poslaly děti z 92 zemí světa

do 20. ročníku výtvarné soutěže Kanagawa Biennial World Chil-
dren´s Art Exhibi-
tion v Japonsku.
Mezi oceněnými je
žákyně zdejší zá-
kladní umělecké
školy Marie Gale-
tová, jež za svou
grafiku (na snímku)
získala Cenu měs-
ta Kanagawy. Její
dílo bude vysta-
veno na mnoha
akcích podporují-
cích mezinárodní výměny a globální porozumění prostřednictvím
dětského výtvarného umění. Žáci novojičínské „zušky“ slaví také
další úspěchy – obrázek Davida Strnada postoupil do meziná-
rodního kola soutěže Milujeme mapy a David Řezáč obsadil první
místo v jejím národním kole.
Text a foto: Lada Poulová

Hledáme dobrovolníky k dětem
ADRA připravuje v našem městě nový program, ve kterém se dob-

rovolníci budou moci věnovat dětem ze znevýhodněného prostředí.
Děti, s nimiž bude dobrovolník trávit čas hrou, povídáním, sporto-
váním, výlety nebo přípravou do školy, budou vybírat pracovníci
odboru sociálně právní ochrany dětí zdejšího městského úřadu
a sociálně aktivizační služby. Převážně se bude jednat o děti roz-
cházejících se rodičů, zanedbávané nebo v péči jiných osob.

Máte-li chuť někomu nezištně pomáhat například 1 hodinu týdně,
jste starší 18 let a chcete poznat nové zkušenosti a lidi, ozvěte se!
Vysvětlíme vám, co dobrovolnictví obnáší, proškolíme vás a sezná-
míme se vším, co s návštěvami dětí bude souviset. Kontakt: Irena
Blablová, tel. 739 320 717, e-mail irena.blablova@adra.cz.
Irena Blablová, ADRA

Rekordní dražba Hückelova obrazu

1 2

3 4

Jedna z velkých postav novojičínské kloboučnické rodiny August
Hückel (1838–1917) zanechala nesmazatelné stopy v dějinách prů-
myslu a kultury našeho města. August byl velký sběratel a mecenáš,
roku 1910 jej jmenovali čestným občanem Nového Jičína. 

V roce 1914 přizval srbského realistického malíře Pavle „Paja“
Jovanoviće (1859–1957), aby jej namaloval v životní velikosti na
několik pláten. V současné době jsou známy čtyři velmi podobné
obrazy, jež zdobily rodinné domácnosti i kanceláře v továrně. Muzeum
Novojičínska vlastní portrét pocházející z kolekce obrazů původně
z Hückelových vil (foto 1). V roce 2015 získalo nákupem v Salzburgu
druhý podobný obraz Augusta Hückela za 54 tisíce korun (foto 2).

Třetí obraz je zachycen na fotografiích ze vzorkovny kloboučnické
továrny, kterou Hückelové založili v roce 1945 v německém Weilheimu
(foto 3). Na snímku jsou jeho vnuci Peter a Harald Hückelové. Čtvrtý
obraz sedícího Augusta Hückela byl před časem nabídnut do prodeje
v prestižní vídeňské aukční síni Dorotheum (foto 4).

Vyvolávací částka 12 tisíc eur se nakonec vyšplhala na neuvěři-
telných 20 300 eur, tedy zhruba 520 tisíc korun. Cenu pravděpodobně
ovlivnilo jméno Hückel, proslulé ve spojitosti s nejstarší kloboučnickou
továrnou na světě, která si letos připomíná 220 let od svého založení.
Jeden ze zmíněných čtyř obrazů si mohou prohlédnout návštěvníci
zdejšího Žerotínského zámku při prohlídce stálé expozice Ve znaku
zavinuté střely.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
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Jeden můj známý narazil na podvodníky, a to velmi rafinované.
Připravili jej o 9 443 korun českých. Přes internet nakoupil zboží,
které nikdy nedostal.  

Jak to začalo? Chtěl udělat své ženě radost, a proto se rozhodl
koupit jí lístek na koncert světoznámé hvězdy, který se měl konat
v Praze. Kapacita prostor byla omezená, a tak se podle instrukcí na
facebooku přihlásil ke koupi ihned v prvních minutách předprodeje.
Přes webové stránky, které na první pohled vypadaly věrohodně,
zakoupil dva lístky. Poté mu na e-mail přišla od prodejce zpráva, že
mu vstupenky budou zaslány týden před koncertem. Peníze byly
z účtu strženy ihned, ale lístky nikdy nedorazily. 

Celý zoufalý se na mne obrátil o pomoc. Zjistil jsem, že daná spo-
lečnost má sídlo ve Švýcarsku, tedy mimo Evropskou unii, takže si
nelze stěžovat prostřednictvím českých úřadů. Ani Česká obchodní
inspekce, ani české soudy do Švýcarska nezasahují. 

Pokud má viník sídlo mimo Evropskou unii, vymáhání je dosti

složité a nákladné, mnohdy nemožné. Nic více se mi zjistit nepodařilo.
Firma na sebe neuvedla bližší český kontakt, pouze telefonní s ame-
rickým předčíslím, kde automat oznamuje: „Jsme rádi, že jste se
dovolali, zanechte vzkaz“. Vzkaz zanechat můžete, nikdo se vám
však neozve. 

Z očekávaného radostného zážitku zbylo mému kamarádovi
trpké poučení, že není radno nakupovat na místech, která nejsou
osvědčená či renomovaná. Pro nákupy přes internet to platí dvoj-
násob.

Moje doporučení pro nakupování nejen přes internet proto zní:
Buďte bdělí, raději si vše v klidu předem promyslete a ověřte si věro-
hodnost zdroje, u kterého nakupujete. Zjistěte si, jestli má prodejce
sídlo v Česku, prohlédněte si recenze na internetu, prostě nedělejte
ukvapená rozhodnutí. Zajíc v pytli vám bude k ničemu.

Přeji vám klid a rozvahu.
Tomáš Panáček, advokát 

Fejeton Novojičínského zpravodaje

Jak přijít o nemalé peníze? Jednoduše!

Rukodělný kroužek pomáhá lidem
Už dvacet let pomáhá místní Charitní klub rukodělných prací osa-

mělým a starým lidem. Jejich výrobky zase dělají radost sociálně
slabým a nemocným. Klub založila Anna Golichová, která se sama při
pobytu v léčebném zařízení setkala s terapií prací. S dalšími ženami
vyrábí drobné dárky, jako jsou zápichy do květináčů a jehelníky, šijí
povlaky na polštáře a nákupní tašky, pletou šály a ponožky, bačkory
nebo speciální obvazy pro malomocné.

„Ruční práce mě před dvaceti lety postavily na nohy a vrátily do
života. Tak jsem se rozhodla, že vnich budu pokračovat azároveň tuto
terapii nabídnu dalším lidem,“ svěřila se sedmdesátiletá zakladatelka
klubu. Na zdejší faře se začaly potkávat ženy, zručné i začátečnice,
ale hlavně spodobným osudem. Po čase se přidaly klientky chráněného
bydlení. Rukodělný kroužek získal díky Charitě další smysl, admini-
strativní i finanční zázemí.

„Vlněné bačkory nebo ponožky dostávají novojičínští bezdomovci
každoročně kVánocům. Také zde vznikají specifické obvazy pro malo-
mocné v Africe, pytle na použité prádlo nebo povlaky na polštáře pro
domovy seniorů. Další výrobky se prodávají na portálu Charity Nový
Jičín. Výtěžek slouží k pomoci lidem v nouzi. Smyslem klubu je také
motivovat ženy ke společnému setkávání. Ty osamělé, starší nebo
i psychicky podlomené mají příležitost se vidět a důvod vyrazit mezi
lidi,“ uvedla Markéta Brožová z novojičínské Charity.

Přidanou hodnotou činnosti rukodělného kroužku je, že ženy zde
tvoří výrobky téměř výhradně ze zbytků. Ze starých kabelek například
vystřihují koženku nebo rozplétají svetry. Chybějící nitě, barvy, dekorační
perličky a další materiál jsou nakupovány z výtěžku Tříkrálové sbírky. 
Marie Machková, tisková mluvčí

Videoprůvodce Made in Erasmus 
První rok projektu Erasmus+ jsme ukončili v Základní škole Tyršova.

Navštívili nás žáci a učitelé z partnerských škol ze slovenské Kremnice
a chorvatské Končanice. Na týdenním workshopu měli kluci a holky
natočit krátkého videoprůvodce naším městem. 

Nejprve se vydali na komentovanou prohlídku, překládali si poznám-
ky do angličtiny a učili se pracovat s tablety a další technikou. Násle-
dovalo natáčení, stříhání natočeného materiálu, psaní komentářů
a prezentace. Natočené videoprůvodce po další úpravě dají k dispozici
do výuky i k propagaci našeho města. V příštím školním roce nás
čekají výjezdy na Slovensko a do Chorvatska. 
Hana Zapletalová, učitelka

To všechno zvládly šikovné ruce členek charitního klubu. Foto: Marie Machková
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Rodina Krylů a osudové devítky
V historickém sledu tvorby krásných tisků v našem městě připo-

meňme tiskárnu Jana Nepomuka Enderse (1815–1877), zakladatele
místní tiskařské tradice od poloviny 19. století. Vzdělaný podnikavý
obchodník z rodiny německého státního úředníka studoval filozofii
a techniku. Brzy začal psát odborné články hospodářského zaměření
do časopisů a novin. 

Endersem to začalo
V Novém Jičíně se mu v roce 1849 podařilo zřídit vlastní konce-

sovanou tiskárnu a nakladatelství. Sídlila v domě nynějšího Národ-
ního domu (ulice K Nemocnici). Soužití německého a českého
obyvatelstva v našem městě určovala stále více potřeba společné
publicistiky. Endersovy německé tisky následně vycházely i v čes-
kých překladech. 

Jako vzdělaný obchodník nepostrádal německý tiskař Endres cit
pro krásný vzhled knih ani smysl pro výtvarnou a technickou doko-
nalost tisků. V tiskárně zavedl kamenotisk i techniku litografie. Po
jeho smrti  v roce 1877 se ovšem ušlechtilá forma tisků silně zhoršila.
Tiskárnu v nynější Lidické ulici, kde později působily Moravské tis-
kařské závody a Kontext, vedli nadále členové rodiny pod názvem
Hosch und Schleif. V letech 1909–1945 tiskárna pracovala souběžně
s nově založenou českou knihtiskárnou „Kryl a Scotti, knihtiskaři
v Novém Jičíně na Moravě“. 

Řemeslo povýšené na umění  
Ve výrazně německém městě, jakým byl Nový Jičín za Rakous-

ka-Uherska i první republiky, nebylo jistě jednoduché otevřít si českou
knihtiskařskou dílnu. Oba mladí společníci – Karel Kryl starší
(1878–1943) a Ferdinand Scotti (1882–1952) – založili v malém městě

na severovýchodě Moravy českou tiskárnu, která do roku 1938
vytiskla téměř 600 knih všem významným českým nakladatelům
nebo vydavatelům.  

Zpočátku měla tiskárna postarší stroje, zastaralý písmový materiál
i nevhodnou polohu v bývalé Mlýnské, nyní Hoblíkově ulici 4. Roku
1908 v Praze vznikl Spolek českých bibliofilů. Cílem bylo zvýšit typo-
grafickou a estetickou úroveň běžné tiskárenské produkce a pod-
něcovat  práci „černého řemesla“ tak, aby přerůstalo v umění. 

Rozvoj malé české tiskárny Kryl & Scotti přerušila první světová
válka. Oba její majitelé byli mobilizováni, ke svým rodinám a k dílu
se vrátili až po válce. Od roku 1919 se kromě běžné produkce spe-
cializovali na tisk krásných knih – bibliofilií. V mladé republice byl
hlad po české knize. Dvacátá léta 20. století byla obdobím silného
vzestupu československé bibliofilie. Kryl a Scotti dokázali zvládnout
obtížnost tisků a vyhovět všem požadavkům zadavatelů. Udržovali
styky se stále větším počtem vydavatelů, autorů i umělců. Produkce
se zvyšovala. 

Zlatá éra bibliofilie
V polovině dvacátých let společníci postavili v tehdejší Vysoké

ulici 18–20 (nyní Máchova) novou, světlou, prostornou tiskárnu. Oba
si osvojili vzorná pravidla typografie, jejich tisky se vyznačovaly nad-
standardní pečlivostí a solidním provedením. Svědčí o tom spolu-
práce s předními českými výtvarníky Josefem Čapkem, Karlem
Svolinským, Cyrilem Boudou, Janem Zrzavým a dalšími umělci
i s významnými pražskými vydavateli. 

Od roku 1928 vyhlašoval Spolek československých bibliofilů sou-
těž, určující v každém roce nejkrásnější knihy v mladé republice. Již
za rok 1929 porota určila 30 nejkrásnějších knih, z nichž tři byly dílem

Přestavba městské radnice
Devatenácté století přineslo Novému Jičínu regulovaný magistrát,

nové správní pojetí městské vlády pod dohledem státu, poté samo-
správu, v roce 1848 jeden požár, při kterém shořela střecha a velká
část archivu, a také novou podobu radnice. 

První dům města
Podle projektu domácího

stavitele Tomáše Chytila
dostala dosud jednopatrová
budova v roce 1861 podobu
novogotické dvoupatrové
stavby, kde našla své místo
také místní reálka a první
novojičínské muzeum. Radi-
kální přestavba z let 1929 až
1930 zanechala z historické
budovy pouze torzo. V pod-
statě zůstal zachován jen
monumentální mázhauz. Ani
to však neubralo nic na půso-
bivosti objektu. Moderní háv
průčelí jako by s veškerou
samozřejmostí dotvářel ma-
lebný kolorit náměstí a svým
pojetím nenechá nikoho na
pochybách, že zde se nachází
první dům města, jeho srdce
a mozek. 

Podnět k přestavbě, respektive přístavbě zavdala městská spo-
řitelna, sídlící v prvním patře staré radnice, neboť jí přestaly vyhovovat
zdejší prostory. Po první světové válce s rozvojem průmyslu a živností
finančně rozkvetla i spořitelna. Základní kapitál na počátku republiky
činil 16 milionů korun, v roce 1928 to byly 72 miliony a o dva roky
později už 100 milionů.

Radnice po přestavbě z let 1929 až 1930.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Spojenými silami
Pro přístavbu se nabízely domy čísla 2 a 3. Protože s prostorami

zápasila i samotná radnice, obě instituce se spojily. Dne 7. listopadu
1927 zasedá ředitelství spořitelny, jež rozhoduje o přístavbě a rekon-
strukci. Místní firmě Ing. Robert a Heinz Blum zadává podnět ke
zpracování dokumentace. Autorem plánů byl Ing. arch. Fiedrich
Kubiena, oponentní posudky vyhotovili Ing. Kaliba a Ing. Stumpf –
stavební radové, a prof. dr. Ing. Tranquillini – profesor Vysokého
učení technického v Brně.

Na konci října 1930 nacházíme v novojičínském tisku informace,
že rekonstruovaná budova radnice a městské spořitelny byla dána
do opětného používání. V rozsáhlém článku zabývajícím se historií
objektu a náklady renovace, propojením historické budovy radnice
číslo 1 s přilehlými domy čísla 2 a 3, vybudováním zasedacího sálu
je veřejnost informována o všech událostech od roku 1929, kdy se
s přestavbou začalo a kdy se spojily finance města a spořitelny. 

Premiéra na více způsobů 
Definitivní podoba přístavby a rekonstrukce je dílem výše zmíněné

novojičínské stavební firmy R. u. H. Blum. Autorem umělecké výzdo-
by, zvláště soch u balkonu tehdejší starostovy pracovny a bronzové
figury na věži s názvem Strážce je zdejší akademický malíř Ernst
Kubiena.

Budova byla používána od konce října, respektive začátku listo-
padu 1930 tím, že se zpětně stěhovali úředníci. Slavnostní uvedení
do provozu se událo několikerým způsobem: prvním zasedáním
zastupitelstva 2. prosince 1930 v 17 hodin v nově vybudované zase-
dací síni ve druhém patře radnice a společným slavnostním zase-
dáním zastupitelstva města a dozorčí rady Městské dráhy Nový Jičín
– Suchdol nad Odrou dne 19. prosince 1930 v 11 hodin u příležitosti
oslav 50. výročí zprovoznění dráhy. Ceremoniál pokračoval slav-
nostním otevřením radničního sklípku ve čtvrtek 25. prosince 1930.
Nová budova začala sloužit svému účelu.
Karel Chobot
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Stoletý Sokol Straník
Obec Straník, nynější městská část, leží v podhůří Beskyd, v kotlině

podél Stranického potoka. Vznikla na vymýcené půdě počátkem
13. století, její obyvatelé se živili především polním hospodářstvím
a chovem dobytka. Mnozí se věnovali také tradičním řemeslům.
První spolky zde vznikly až na počátku minulého století. 

Čilý spolkový ruch
Průkopnický Sbor dobrovolných hasičů z roku 1908 záhy násle-

dovaly odbory TJ Sokol, Orel a Dělnický, později přibyly politické
strany a myslivecké sdružení. Působnost všech zmíněných spolků
byla mnohem širší, než jen požární bezpečnost nebo tělovýchova.
Po rozvážných začátcích Straničané spolkovému životu zcela pro-
padli. Slovy obecního kronikáře „zdánlivě tichá vesnička jeví čilý ruch
jak v přesvědčení, zábavě i v oboru duševním.“

Pobočka Tělocvičné Jednoty Sokol hodslavské ve Straníku byla
založena na konci roku 1919, jak dokládá pokladní kniha spolku.
Stručný zápis o příjmech za rok 1919, pořízený 14. prosince, praví:
„Při založení odboru Sokola vybráno při divadelním představení
Románek na horách na vstupném 337 Kč.“ 

Činnost spolku byla tedy od samého počátku spojena i s ochot-

nickým divadlem. Do konce roku proběhla ještě silvestrovská zábava.
Výdaje obnášely petrolej ke svícení, provaz a háky ke kruhům na
cvičení, líčení na divadelní představení a silvestrovskou zábavu, ale
i povolení k zábavě, o které se žádalo na příslušném okresním úřadě,
a účet hostinského pro tamburaše při silvestrovské oslavě.

Cvičení i divadlo
Spolek se po slibných začátcích nadále rozvíjel. Prvním starostou

byl řídící učitel František Segeťa, náčelníkem Antonín Riedel a náčel-
nicí Cecílie Sadílková, provdaná Škarková. Sokolové našli své stálé
sídlo v hostinci U Pavlíků v čísle popisném 29, který byl pro jejich
potřeby později stavebně upraven. 

V rozšířeném sále s patřičným zázemím v šatnách i toaletách se
kromě pravidelných cvičení členové setkávali i na jevišti, pro své
spoluobčany sehráli až pět představení ročně. Žánrové rozpětí ochot-
níků bylo široké, od klasických děl českého a světového dramatu,
po nejnovější kusy, především populární veselohry.

Peníze, utržené na vstupném i za členské příspěvky, sloužily přede-
vším na další vybavení spolkové místnosti tělocvičným nářadím,
propagaci divadla, pohoštění na společenských akcích nebo jako
odměna spolkovému poslovi. V období hospodářské krize byla ze
spolkové pokladny některým členům dokonce vyplácena podpora
v nezaměstnanosti.

Nositel sokolské tradice
Stranický Sokol se od své mateřské hodslavské jednoty osamos-

tatnil v roce 1939, kdy Zemský úřad v Brně vydal povolovací výměr
jeho stanov. I v době protektorátní správy se pokoušel vykonávat
svou činnost a věnovat se především divadlu, a to až do rozpuštění
sokolských spolků nařízením říšského protektora z října 1941. Spolek
obnovil svou činnost ihned po osvobození obce v roce 1945. Roku
1949, kdy byly jednotlivé tělovýchovné jednoty sloučeny, vznikl ve
Straníku oddíl kopané. SK Straník je nositelem sokolské tradice
dodnes a ujal se i letošních oslav 100. výročí.
Lenka R. M. Chobotová, Státní okresní archiv Nový Jičín

Fotbalové utkání TJ Sokol Straník na prvním hřišti na dolním konci u mlýna.
Foto: archiv SK Straník

Pohled do nové tiskárny ve Vysoké ulici. Foto: Muzeum Novojičínska Sazárna téže tiskárny ve 20. letech minulého století. Foto: Muzeum Novojičínska

tiskárny Kryl & Scotti. A to v konkurenci pražských tiskáren, jakými
byly například Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna (Karel Dyrynk),
Orbis nebo Melantrich. 

Malá venkovská tiskárna z Nového Jičína se svými tisky účastnila
soutěže pravidelně až do roku 1939. Hospodářská krize třicátých
let omezila i práci zdejších tiskařů. Pohnutý rok 1938 ohrozil v zákla-
dech práci Karla Kryla staršího. Na podzim téhož roku byl nucen
tiskárnu odstěhovat do Kroměříže. Její vedení převzal syn Karel Kryl
mladší (1910–1971). Tomu se v Kroměříži  narodily tři děti – Marie,
pozdější legendární písničkář Karel (1944–1994) a Jan. 

Válka horší krize
Válečná i poválečná léta byla pro tiskárnu horší než doba hospo-

dářské krize. Zakázky rapidně klesly, bylo nutné splácet dluhy. V roce
1949 v Kroměříži neschválili Karlu Krylovi mladšímu tisk nových kniž-
ních titulů, o rok později přišel o koncesi tiskařskou i nakladatelskou.
Tiskárna byla zlikvidována. Činnost otce a synů Krylových, odborníky
vysoce hodnocená, se stala minulostí. Zůstaly však jejich krásné
tisky, které jsou svědectvím statečné, pečlivé práce a vytrvalé píle
věnované přípravě a tisku mnoha stovek krásných knih a bibliofilií,
těšících se nyní zájmu sběratelů.
Irena Zárubová, Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz

Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.

Výstava
■ Úterý 4. června v 19:00 h • Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK
• Zápas člověka s přesilou, jež ho udolala jen o chvilku dřív, než se
naplnily všechny katastrofy, před kterými varoval. Režie: Pavel Khek.
Hrají: Jiří Hána, Milan Kačmarčík, Marie Málková, Stanislava Jach-
nická, Viktor Dvořák, Jitka Smutná, Jan Vlasák, Petra Tenorová
a další. Předplatné skupiny B.
■ Středa 5. června a čtvrtek 6. června v 17:00 h • malý sál •
ABSOLVENTSKÝ KONCERT • Vystoupení žáků hudebních oborů
ZUŠ. Vstupenky na místě před koncertem.
■ Úterý 11. června v 19:00 h • malý sál • KLID A PRACHY • Autor-
ská komedie Divadla Bez Portfeje ze současnosti. Režie: Viktor
Dudák. Hrají: Zdeněk Šmejda, Dáša Kolářová, Viktor Dudák, Gabriela
Bajerová, Alena Kupková, Josef Jansa.
■ Pondělí 17. června v 18:00 h • Pål Mangor Kvammen,Torfinn Nag,
Jon Arne Sægrov, Per Inge Torkelsen: STARÉ DÁMY • Jedna žila
v prepychu a v dobrej štvrti, druhá v chudobe a v kolónii na predmestí.
Režie: Juraj Nvota. Hrají: Kamila Magálová, Zdena Studenková. Před-
platné skupiny S. Náhradní titul za představení Tři grácie z umakartu
■ Úterý 18. června v 19:00 h • Gérard Lauzier: NALEVO OD VÝTA-
HU • Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý milenec a Yan má zase
spoustu problémů. Režie: Petr Svojtka. Hrají: Roman Vojtek, Kateřina
Lojdová, Jiří Ployhar, Jana Tabrea a další.
Předplatné 2019–2020
(předprodej bude zahájen 25. června)
Předplatitelská skupina A
LIŠKA BYSTROUŠKA (opera) – Slezské divadlo Opava
BALADA PRO BANDITU (muzikál) – Divadlo A. Dvořáka Příbram
CHLAP NA ZABITÍ – Pantheon Production Praha
OSM ŽEN – Klicperovo divadlo Hradec Králové
SATURNIN – Městské divadlo Zlín
Představení podle aktuální nabídky
Předplatitelská skupina B
OSMYČKY – Městské divadlo Brno
MOJE TANGO – Divadlo Studio DVA Praha
NORA – Divadlo Pod Palmovkou Praha
VITKA – Divadlo Husa na provázku Brno
ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA – Divadlo GUnaGU Bratislava
Předplatitelská skupina D
LEŽ – Divadlo Verze Praha
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY – Divadlo Palace Praha
CIZINEC – Divadlo Na Fidlovačce Praha
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE – Východočeské divadlo Pardubice
ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM – Radošinské naivné divadlo Bratislava
Předplatitelská skupina P
PUSŤTE DONU K MATURITĚ – Divadlo Pod Palmovkou Praha
JAK ZABÍT KOMIKA – Divadlo Ungelt Praha
KLEOPATRA – Sedmá divadelní Praha
WALLS & HANDBAGS – Losers cirque company Praha
Předplatitelská skupina S
MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL – Divadlo v Rytířské Praha
MADAME RUBINSTEIN – FDA Praha
ODVOLÁNÍ – Divadlo v Řeznické Praha
UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ! – Studio Ypsilon Praha
CYRANO – Moravské divadlo Olomouc
Kruh přátel hudby
JOSEF SUK PIANO QUARTET (klavírní kvarteto) – Praha
INDI STIVÍN – kontrabas, ALICE SPRINGS – klavír – Praha
JIŘÍ PAZOUR – klavír – Praha
LOBKOWITZ TRIO (klavírní trio) – Praha
DUO CD (kytarové duo) – Praha
BRASS QUINTET  (dechový kvintet) – Ostrava
JANÁČKOVA FILHARMONIE – Ostrava
JAN ADAMUS – hoboj, IRENA CHŘIBKOVÁ – varhany – Praha

■ JAK VYCVIČIT DRAKA 3 • Sobota 1. června v 17:30 h • Animo-
vaná rodinná komedie, dobrodružný, 104 min., dabing, přístupný.
■ GODZILLA II KRÁL MONSTER • Sobota 1. června ve 20:00 h
2D • Úterý 4. června v 17:00 h 3D • Akční, dobrodružný, thriller,
sci-fi, 132 min., titulky, nevhodný do 12 let.            
■ HLEDÁ SE YETTI • Neděle 2. června v 15:30 h • Animovaný,
dobrodružný, komedie, 95 min., dabing, přístupný.
■ ALADIN • Neděle 2. června v 17:30 h • Dobrodružný, fantasy,
muzikál, 120 min., dabing, přístupný.
■ ROCKETMAN • Neděle 2. června/neděle 9. června/čtvrtek
13. června/čtvrtek 20. června ve 20:00 h • Pondělí 3. června
v 17:30 h • Životopisný, drama, hudební, 120 min., titulky, nevhodný
do 12 let.
■ JOHN WICK 3 • Pondělí 3. června/středa 26. června ve 20:00 h
• Pondělí 10. června/středa 19. června v 17:00 h • Akční, krimi, thril-
ler, 131 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ • Filmový klub • Úterý 4. června ve
20:00 h • Dokumentární, 96 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY • Středa 5. června v 17:30 h • Pondělí
10. června ve 20:00 h • Komedie, 102 min., titulky, přístupný od 15 let.
■AVENGERS: ENDGAME • Středa 5. června ve 20:00 h 3D dabing
• Středa 12. června ve 20:00 h 2D titulky • Středa 19. června ve
20:00 h 2D dabing • Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 130 min.,
nevhodný do 12 let.
■ŽENY V BĚHU • Čtvrtek 6. června v 17:30 h • Neděle 23. června
ve 20:00 h • Česká komedie, 93 min., přístupný.
■ X-MEN: DARK PHOENIX • Čtvrtek 6. června/úterý 11. června
ve 20:00 h 2D titulky • Pátek 7. června/středa 12. června
v 17:30 h 3D dabing • Pátek 7. června/sobota 8. června/neděle
16. června ve 20:00 h 2D dabing • Akční, dobrodružný, sci-fi,
114 min., nevhodný do 12 let.
■ PSÍ POSLÁNÍ 2 • Sobota 8. června/neděle 16. června v 17:30 h
• Neděle 9. června v 15:30 h • Rodinný, 108 min., dabing, přístupný.
■ POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU • Neděle 9. června/sobota
15. června/neděle 30. června v 17:30 h • Akční, dobrodružný, ani-
movaný, rodinný, 104 min., dabing, přístupný.
■ POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI • Úterý 11. června v 17:00 h 3D
• Drama, mysteriozní, 138 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA • Čtvrtek 13. června
v 17:30 h 2D titulky • Pátek 14. června v 17:30 h 3D dabing •
Sobota 15. června/pondělí 17. června/pátek 21. června ve
20:00 h/pondělí  24. června v 17:30 h 2D dabing • Komedie, akční,
sci-fi, 107 min., nevhodný do 12 let.

V pátek 14. června ve 20:00 h nepromítáme.
Prostor je rezervován pro představení Na stojáka,

které bude za nepříznivého počasí přesunuto do kina. 
■ TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK • Neděle 16. června/neděle
30. června v 15:30 h • Animovaný, rodinný, 80 min., česky, přístupný.
■ RODIČE NA TAHU • Pondělí 17. června v 17:30 h • Úterý
18. června ve 20:00 h • Komedie, 97 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ SPITFIRE • Úterý 18. června v 17:30 h • Dokumentární, 99 min.,
titulky, nevhodný do 12 let. 
■ PODFUKÁŘKY • Čtvrtek 20. června/pátek 21. června v 17:30 h
• Sobota 22. června ve 20:00 h • Komedie, 94 min., titulky, nevhodný
do 12 let.

Předplatitelská skupina Rolnička
OSLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU AVĚTRNÍKU – Scéna Bajka Český Těšín
PROSTĚ ŽÁBA – Divadlo U staré herečky Praha
MAMI, UŽ TAM BUDEM? – Divadlo Minor Praha
FUJ JE TO! – Divadlo loutek Ostrava
Předplatitelská skupina Čtyřlístek
POPELKA – Slezské divadlo Opava
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – Městské divadlo Zlín
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA – Moravské divadlo Olomouc
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Výstavy
■ Do úterý 25. června • Městská knihovna • ENKAUSTIKA A JEJÍ
KOUZLO • Obrazy Karly Stiborkové malované horkým voskem. 
■ Do středy 26.  června • Výstavní síň Stará pošta • A.R.T. 2019
• Absolventská ročníková tvorba žáků výtvarného oboru zdejší
základní umělecké školy. Vstupné: dospělí 10 Kč, děti 5 Kč.
■ Do soboty 29.  června • Coffeemusicbar • KRESBOU VŠEMI
SMĚRY II. • Kresby absolventů výtvarného kurzu. 
Akce
■ Pondělí 3. června – pátek 7.  června v 17:00  h • Městská
knihovna • TÝDEN ČTENÍ DĚTEM • Více informací na straně 6.
■ Sobota 8. června v 19:00 h • nádvoří Staré pošty • JAROSLAV
SAMSON LENK • Koncertem folkové legendy a následným jam
session otevíráme nádvoří Staré pošty. Vstupné 240/299 Kč.
■ Neděle 9. června v 15:30 h • nádvoří Staré pošty • DECHOVÁ
HUDBA FRAJÁREČKA • Odpoledne pro milovníky dechovky bude
moderovat Antonín Koníček z Boršičanky. Vstupné 40 Kč.

Tel.: 556 701 853, 
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.

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,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Výstavy
■ Pondělí 3. června – neděle 30. června • galerie Návštěvnického
centra • PARNÍ SYMFONIE • Snímky moravského fotografa Ladi-
slava Kucharského. Vernisáž 3. června v 17:00 h.
■ Pondělí 3. června – pondělí 30. září • placená expozice klo-
bouků Návštěvnického centra • HISTORIE ZÁZNAMU ZVUKU
• Ze sbírek Petra Janouška a Lubomíra Maliny.

• V nabídce nové upomínkové předměty – hrníčky,
deštníky, pláštěnky, multifunkční šátky, termohrnky,
frisbee, flash disc, nákupní tašky.

• Pivobraní se blíží – setkáme se 22. června! Sledujte
aktuální informace na http://www.pivobraninj.cz a na

letáčcích, které budou k dostání na pultu turistického informačního
centra.
• Nabízíme k zapůjčení trekové hole a disky na discgolf.
• Vydáváme Turistické noviny v tištěné i elektronické podobě – nabíd-

ka turistických cílů, zajímavostí z oblasti cestovního ruchu, nabídka
akcí a výletů.

Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h

■ VELKÝ BAREVNÝ DEN DĚTÍ • Sobota
1. června od 13:00 do 18:00 h • Smetanovy sady, za nepříznivého
počasí SVČ Fokus • Pro všechny děti zdarma. 
■ DEN BEZ ÚRAZU • Středa 5. června od 9:00 do 16:00 h • Masa-
rykovo náměstí • Hry a soutěže se zaměřením na základy první
pomoci a prevenci před úrazy. Pro děti z MŠ a ZŠ a širokou veřejnost.
■ POHÁR STAROSTY MĚSTA • Pátek 7. června od 8:00 do
12:00 h • sportoviště ve městě • Tradiční sportovní akce pro žáky
místních základních škol.
■ PŘIVÍTÁNÍ LÉTA TANCEM TANEČNÍ SKUPINOU N°23 • Pátek
14. června v 16:00 h • venkovní areál restaurace Nové Slunce,
za špatného počasí SVČ Fokus • Přehlídka tanečníků a tanečnic
všech věkových kategorií.
■ SPORT FEST NOVÝ JIČÍN 2019 • Sobota 15. června v 9:00 h
• Masarykovo náměstí a přilehlé ulice • Streetball, atletické a cyklis-
tické závody.
■ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY • Úterý
18. června od 9:00 do 11:30 h • atletický stadion • Soutěž mateř-
ských škol v 7 sportovních disciplínách. 
■ DEN DĚTÍ V TABAČCE – Z POHÁDKY DO POHÁDKY • Středa
19. června od 15:00 do 18:00 h • Galerie Tabačka • Pohádková sta-
noviště s hrací kartou, skákací hrad, malování na obličej, smývatelné
tetování, vystoupení taneční skupiny TS°23, Dřevárny, AS Teamu, aikido. 
■ T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH • Středa 19. června v 16:00 h •
Masarykovo náměstí • V 16:00 h odstartují děti, v 18:00 h dospělí.
Registrace pouze on-line do 12. června.
■ HEPA BLADENIGHTS: IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM • Pátek
21. června ve 20:00 h • parkoviště u zimního stadionu • Hromadná
jízda za doprovodu policejních vozů, sanitky a Music-caru. Vstup volný.
■ VÍTÁNÍ PRÁZDNIN • Pátek 28. června v 15:00 h • Masarykovo
náměstí • Podrobnosti na straně 12.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz

Výstavy
■ Do neděle 18. srpna (prodlouženo) • Rytířský
sál a Kamenná síň • SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
HMYZU • Pohled do složitého miniaturního světa.

■ Do neděle 22. září • ANTONÍN KROČA – MALÍŘ ŽIVOTA A DUŠE
• Autorská výstava malíře z Moravskoslezského kraje. 

Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–17:00 h

Sobota, neděle, svátky 9:00–16:00 h

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz

■ Středa 5. června a čtvrtek 6. června v 17:00 h • Beskydské
divadlo – malý sál • ABSOLVENTSKÉ KONCERTY ŽÁKŮ HUDEB-
NÍHO OBORU • Vstupenky na místě před koncertem. 
■ Pátek 7. června a pátek 14. června • Derkova 1 • TALENTOVÉ
ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ • Bližší informace na našem webu
a facebooku. 

■ TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 • Sobota 22. června/sobota
29. června v 17:30 h/neděle 23. června v 15:30 h 2D • Neděle
23. června v 17:30 h 3D • Animovaný, rodinný, komedie, 86 min.,
dabing, přístupný.
■ GENESIS • Pondělí 24. června ve 20:00 h/úterý 25. června
v 17:30 h • Drama, 130 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ BRANKÁŘ • Úterý 25. června ve 20:00 h • Životopisný, drama,
romantický, sportovní, 90 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ TERORISTKA • Středa 26. června ve 13:00 h • Česká komedie,
drama, 95 min., nevhodný do 12 let.
■ BEATS • Středa 26. června v 17:30 h • Drama, komedie, 90 min.,
titulky, přístupný od 15 let.
■ YESTERDAY • Čtvrtek 27. června/pátek 28. června v 17:30 h
• Sobota 29. června/neděle 30. června ve 20:00 h • Komedie,
hudební, romantický, fantasy, 112 min., titulky, přístupný.
■ ANNABELLE 3 • Čtvrtek 27. června/pátek 28. června ve
20:00 h • Horor, mysteriozní, thriller, titulky, přístupný od 15 let.
Vysvětlivky: ■ Běžné představení

■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior 
■ Živé představení

Více k filmům a online rezervace/prodej na: www.kinonovyjicin.cz.

■ Pátek 14. června – sobota 15. června • Kamenné divadlo Skalky
• DIVADELNÍ DÍLNA XXIII. • Podrobnosti na straně 5.
■ Pátek 21. června v 9:30 h • Smetanovy sady • EVROPSKÝ SVÁ-
TEK HUDBY • Oslava spojená s muzicírováním místních dětí.
■ Pátek 28. června v15:00 h • Masarykovo náměstí • VÍTÁNÍ PRÁZD-
NIN • Tradiční ukončení školního roku. Více informací na straně 12.
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Zveme všechny členy a přízniv-
ce na přednášku Lenky Chobo-
tové s názvem J. Hückel’s Söhne

a Nový Jičín, která proběhne ve čtvrtek 20. června v 16:30 h
v klubových prostorách na baště městského opevnění. Ve čtvrtek
27. června v 17:00 h zde otevřeme výstavu grafické tvorby Pavla
Kozubíka. Zároveň upozorňujeme na prodloužení výstavy Poklady
nejen z kravařských půd a sklepů do neděle 9. června. Pokyny
k plánovanému odpolednímu výletu na Pustevny sledujte na
vývěskách.

Klub rodáků a přátel města

Pozvánky

• Snídej pro děti!
Dobročinnou akci s názvem Snídej pro děti! uspořádají studenti
zdejšího gymnázia. V pondělí 3. června najdete v parku pod gym-
náziem sladké a slané výrobky, které budete moci posnídat, když
do kasiček vhodíte symbolickou částku. Veškerý výtěžek obdrží
místní spolek Vzduchoplavci, který pořádá letní tábory pro klienty
s mentálním a tělesným handicapem. Více informací na www.gnj.cz.

• Archiv otevře dveře veřejnosti
Na Den otevřených dveří pozve Státní okresní archiv Nový Jičín
širokou veřejnost v pátek 7. června. U příležitosti Mezinárodního
dne archivů proběhnou komentované prohlídky budovy v ulici K Archi-
vu 1 a vystavených archiválií, týkajících se letošních výročí. Dopolední
program bude určen zejména školám – návštěvu je třeba předem
ohlásit na e-mail podatelna@nj.archives.cz nebo na tel. 556 770 120.
Prohlídka pro veřejnost začne v 15:30 h.

• „Zuška“ pořádá talentové zkoušky
Talentové zkoušky do hudebního, tanečního a výtvarného oboru
a do pěveckých sborů uspořádá zdejší základní umělecká škola
v Derkově ulici 1 ve dvou pátečních termínech – 7. a 14. června,
vždy od 14:00 do 17:00 h. 

• Vydejte se do Polských Beskyd!
Zájezd do Polska pořádá zdejší Klub českých turistů, odbor TJ,
v sobotu 15. června. Vydat se lze po trasách dlouhých od 13,5 do
16 kilometrů. Odjezd z Nového Jičína bude v 6:00 h od Lidlu. Více
informací na http://www.kctnovyjicin.cz nebo ve vývěsní skříňce
v Lidické ulici.

• Loučka bude mít svůj den
Den Loučky se uskuteční v sobotu 15. června v této městské části.
Po ranní mši v kostelíku svaté Anežky proběhnou od 10:00 h v orlovně
turnaje v bowlingu smíšených čtyřčlenných družstev a ve stolním
tenisu neregistrovaných a mládeže. Odpolední program začne
v 16:00 h v areálu U chovatelů. Pro děti budou připraveny skákací
hrad, malování na obličej, kouzelník a soutěže. Dospělým bude až
do večera hrát k poslechu i tanci hudba Dušana Pospěcha. Chybět
nebude ani bohaté občerstvení. 

• Sběratelé se setkají v klubu
Tradiční setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků
a dalších předmětů proběhne ve středu 19. června od 14:30 do
16:30 h v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Pro návštěvníky
to bude příležitost rozšířit vlastní sbírku, případně nabídnout ostat-
ním své přebytky. Vstupné bude dobrovolné.

• Prázdninový týden fantazie a dobrodružství
Do světa nekonečného moře, divokého příboje a bojovných pirátů
se vydají účastníci letního dětského pobytu Nový obzor, který se
uskuteční od soboty 29. června do soboty 6. července v Centru

Synodos v Bystřičce na Vsetínsku. Určen je dětem od 10 do 17 let,
které zažijí týden plný fantazie, zábavy, dobrodružství, hrdinských
bitev, akčních her a kromě zážitků a nových přátelství si odvezou
také část osobní výzbroje v podobě měkčených dřevěných zbraní
– to vše se skupinou Post Mortem a zapsaným spolkem ITY.  Více
informací na www.letnitaborypm.wbs.cz, přihláška a další dokumenty
na www.ity-os.cz, případně se zeptejte na ity@centrum.cz. Jsme
i na facebooku – skupina Letní pobyty Post Mortem.

• S turisty do Nízkých Tater
Autobusový zájezd do Nízkých Tater uspořádá od 3.  do 7. července
zdejší Klub českých turistů, odbor Turisti. Trasy budou připraveny
pro náročné i méně zdatné turisty. Ubytování s polopenzí bude v pen-
zionu v Liptovském Jánu.Další informace na http://turisti-kctnj.cz a na
vývěskách v ulicích Lidické a K Nemocnici.

• Muzejní škola (nejen) pro seniory
Další podzimní cyklus přednášek nejen pro seniory připravuje
Muzeum Novojičínska. Probíhat budou každé pondělí od 30. září
do 25. listopadu, vždy ve dvou termínech – od 9:00 do 11:00 a od
13:00 do 15:00 h – v Trámovém sále Žerotínského zámku. Zájemci
si podle vlastních možností mohou zvolit dopolední nebo odpolední
skupinu. Upozornění: Pátá přednáška se namísto státního svátku
28. října uskuteční v úterý 29. října. Závazné přihlášky formou zápisu
bude od 2. července do 21. září přijímat pokladna v Žerotínském
zámku. Otevřena je 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. Rozpis přednášek od druhé poloviny června na
www.muzeumnj.cz nebo u Hany Jabůrkové, tel. 556 701 156.
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Kunín 276, tel.: 734 379 134
otvírací doba 8–16 hodin

nabízíme:
ROUBOVANÁ ZELENINA

(rajčata, papriky, okurky, melouny)
přísada, letničky, balkonovky

i substráty

ZAHRADNICTVÍ
KUNÍN s. r. o.

Žádám všechny nespokojené
minoritní akcionáře společnosti
TONAK, aby mne kontaktovali

za účelem založení
Sdružení minoritních akcionářů

společnosti TONAK.
e-mail:jaroslav.licehamr@seznam.cz,

tel.: 602 506 496

CESTOVNÍ AGENTURA

VALO

Nejširší výběr

dovolené

na jednom místě

Kostelní 17, Nový Jičín

www.valotravel.cz
tel.: 556 703 705, 774 825 420
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Discgolfisté na jedničku 
S velkým zápalem a četnými úspěchy vstoupili do nové sezony

discgolfisté zdejšího klubu Moravian Gators. Na konci dubna bojovali
o Pohár starosty města Uničova. Po dlouhé bitvě si první cenu v kate-
gorii Open odnesl Bohdan Bílek, těsně za ním skončil týmový kolega
Kryštof Novák. Kategorii žen vyhrála Eliška Bártková.

Výbornou formu naši discgolfisté potvrdili také na Heipark Open
2019 v Tošovicích. Kryštof Novák vyhrál kategorii Open a nechal za
sebou bratra Přemysla i Bohdana Bílka, kteří se podělili o druhou
příčku. Kategorii Master vyhrál Radek Knápek a mezi ženami si nej-
lépe vedla opět Eliška Bártková.
Radek Dostál, Moravian Gators

Kuželkáři hráli Májový turnaj
Dvěma disciplínami vyvrcholil 11. května ve zdejší kuželně tradiční

Májový turnaj. Tandemy v mezinárodní konkurenci 47 dvojic vyhráli
Pali Kiss aPeter Malgot zKolkárskeho klubu Tatranu Bratislava, domácí
Jana Stehlíková a Petr Hrňa obsadili druhé místo. Ve veřejné soutěži
na 60 hodů sdružených změřilo síly 11 tříčlenných družstev. První tři
příčky obsadily místní týmy vpořadí Semena, VOP II aChovy I.Podrob-
né výsledky najdete na www.kuzelkynj.cz/veřejnost/turnaje.
Iva Volná, předsedkyně oddílu 

Tanečníci slaví úspěchy

Dětská taneční skupina TST, nově působící při Sportovním klubu
Straník, přiváží ze soutěží zlatá ocenění. Pod vedením trenérky
Terezy Pernické mladí tanečníci nacvičili streetovou choreografii
s názvem Black and Yellow, kterou velmi úspěšně předvedli na
šesti soutěžích, například Frendance, Tanec Fokus Nový Jičín,
Czech Dance Tour, Česko se hýbe a další. Společně tak vybojovali
postup na mistrovství Moravy soutěže Czech Dance Tour v Pro-
stějově a na republikové finále soutěže Česko se hýbe v Praze. 
Text: Jaroslav Pavelka, foto: Tereza Pernická

Půlmaraton uběhly stovky lidí

Výpravčí v dobovém stejnokroji odstartoval 11. května 3. ročník
Novojičínského půlmaratonu a štafety na 2 krát 10,5 kilometru.
Všech 297 běžců splnilo časový limit 3 hodiny a obdrželo medaili,
která byla i letos tematická – připomínala 130 let od zahájení pro-
vozu na železniční trati císaře Ferdinanda z Nového Jičína do Hos-
tašovic. Nejrychlejší ženou byla Petra Poučová, jež dosáhla času
1:36:12 hodiny, nejrychlejší muž Daniel Čáň protnul cílovou pásku
za 1:20:24 hodiny. Díky Středisku volného času Fokus soutěžilo
také 40 dětí. Více informací na www.novojicinskypulmaraton.cz. 
Text a foto: Jiří Klein

Adamův bronzový armwrestling
Devětadvacáté mistrov-

ství Evropy varmwrestlingu
– tedy ve sportovním pře-
tláčení rukou, lidově vpáce
– proběhlo vpolovině květ-
na v řeckém přímořském
letovisku Loutraki. V deví-
tičlenné české výpravě byli
tři zástupci našeho klubu
Armwrestling TJ Nový Ji-
čín. Adam Číp, Jaromír
Bělunek a nová posila

Šimon Polák nejenže na šampionátu sbírali cenné zkušenosti, ale
Adamovou zásluhou přivezli domů první evropskou medaili v hod-
notě bronzu. Vybojoval ji v kategorii juniorů do 65 kilogramů na pra-
vou ruku, na levou k ní přidal ještě výborné 6. misto. Šimon Polák
v kategorii juniorů do 80 kilogramů bral skvělé 5. misto na levou
a8. místo na pravou ruku. Jaromír Bělunek (v bílé kšiltovce) vkategorii
Masters do 90 kilogramů skončil ve velké konkurenci sedmý na
levou a jedenáctý na pravou ruku. Zanedlouho už se novojičínští
borci začnou připravovat na světový šampionát, který se uskuteční
na přelomu října a listopadu v Rumunsku.
Text: Jaromír Bělunek, foto: archiv Armwrestling NJ

Cenný bronz mladých házenkářek

Mládežničtí házenkáři Handball Clubu Nový Jičín se zúčastnili
mezinárodního turnaje Prague Handball Cup, který se každoročně
koná v našem hlavním městě v období velikonočních prázdnin.
V konkurenci více než 600 družstev z celého světa naše město
reprezentovaly týmy starších žákyň, starších dorostenek, mladších
dorostenců astarších žáků. Během čtyř dnů sehrály v řadě pražských
sportovních hal kvalitní utkání proti týmům z Česka, Slovenska,
Německa, Dánska, Francie, Velké Británie i Mexika. Nejlepšího
umístění dosáhlo družstvo starších žákyň (na snímku). Ve finálové
skupině B jejich kategorie, čítající 48 účastníků, se probojovalo do
závěrečné fáze turnaje, vníž obsadilo velmi pěkné dělené třetí místo.
Text a foto: Miloslav Smutný
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Jarní téma, příroda i její hrátky na obloze – tak by se daly charakterizovat snímky tohoto kola. Centrum města, až na jednu výjimku,
ostrouhalo. Úspěšnější byl tentokrát motiv sídliště, orámovaný květy rozkvetlé jabloně. Co je zejména třeba vyzdvihnout, je nadstandardní
kvalita většiny snímků tohoto kola.
1. místo získává Adriana Müllerová za snímek z oblíbených Janáčkových sadů.
2. místo s nejmenším možným bodovým odstupem patří Monice Vyroubalíkové za zmiňovaný „panelákový“ snímek.
3. pořadí patří záběru Ludmily Černé, pořízenému zjevně při návratu z podvečerní procházky na Skalky. Pavel Wessely

Uzávěrka příštího čísla bude 19. června ve 12:00 h

Fotosoutěž čtenářů – 98. kolo

2. místo: Monika Vyroubalíková 3. místo: Ludmila Černá

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.

1. místo: Adriana Müllerová
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