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Čeští veteráni se v Novém Jičíně stali mistry světa v inline hokeji!
K zisku zlatých medailí dotáhl český tým svou účast na mistrovství světa veteránů v inline hokeji, které od 14. do 19. května hostil zdejší
zimní stadion. Naši v dramatickém finále, v němž dvakrát ztratili dvoubrankový náskok, zdolali celek obhájců titulu ze Slovenska poměrem
6:4 a udělali za novojičínskou sportovní událostí roku tu nejkrásnější tečku. „Každý zápas jsme se museli v něčem zlepšovat, až třetí den
turnaje si s příchodem nových posil tým ‚sedl‘. Potom už jsme jen kráčeli ke zlatu,“ komentoval hrající trenér a kapitán Martin Mecera
suverénní tažení české reprezentace, jež na turnaji neutrpěla jedinou porážku. Šampionát se do historie veteránského inline hokeje zapíše
zlatým písmem nejen kvůli triumfu našeho týmu. „Tak profesionální organizaci jsme nečekali. Nic tady nechybělo, vše bylo dotažené
k naprosté dokonalosti,“ pochválil Mecera pořadatele z extraligového klubu IHC Nový Jičín.   

Text: Novojičínský zpravodaj, foto: Lenka Rybaříková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
víme, že Nový Jičín trápí problémy

s parkováním. A i když na zvýšení kapa-
city parkovacích míst pracujeme každý
rok, stále jich není dostatek. 

Vloni jsme například postavili dvě nová
parkoviště – u bytové zástavby v ulici
U Jičínky a u Mateřské školy Sady
v Revoluční ulici. Vznikla tak 23 nová
parkovací stání. A v tomto roce jsme

na řešení nedostatku parkovacích ploch vynaložili z městského roz-
počtu přes čtyři miliony korun. 

V rámci oprav chodníků vzniká ve  Slovanské ulici osm podélných
stání pro auta. Stavební práce by měly skončit v průběhu června.
Do podzimu by měla přibýt 32 parkovací stání v Revoluční ulici. Za
2,2 milionu korun se zde rozšíří stávající parkovací plocha. A již
vzniká projektová dokumentace na rozšíření parkoviště v Dlouhé
ulici o sto míst. K realizaci dojde v příštím roce. 

Nadějně vypadá i odkoupení areálu bývalé železniční stanice Nový
Jičín - Horní nádraží, kde by se mimo jiné mohlo vybudovat také
parkoviště. Zde jsme minulý rok vyvinuli velkou snahu, abychom
pozemek včetně budov získali. Stát ho chtěl prostřednictvím Správy
železniční dopravní cesty vydražit a město by na areál pravděpo-
dobně nemělo dostatečnou sumu. Nyní bychom ho měli odkoupit
přednostně za velmi výhodnou částku okolo 3,5 milionu korun, tedy
za zhruba 120 korun za čtvereční metr. 

Na ploše by tak vznikl velký prostor pro odstavení desítek vozidel.
Parkoviště by sloužilo nejen obyvatelům blízkého sídliště, ale i návštěv-
níkům polikliniky. Vneposlední řadě by nám to také umožnilo prodloužit
cyklostezku a vytvořit zázemí pro její uživatele. Správní rada Správy
železniční dopravní cesty již záměr na prodej schválila a nyní ho pro-
jedná vláda. Peníze pro tento účel máme v rozpočtu rezervovány.

Úplnou novinkou je, že jsme se ve vedení radnice rozhodli nechat
zpracovat koncepci parkování na celém území města. Inspirovali jsme
se jinde, například v Jihlavě. Koncepce by měla nejprve analyzovat
současný stav, abychom zjistili, jak jsou stávající odstavné plochy
vytížené a kde by bylo možné vybudovat další, případně vystavět par-
kovací dům. Ten by mohl vzniknout například na místě odstavného
parkoviště v Bezručově ulici, kde by výrazně ulevil okolnímu sídlišti
a hlavně by se další parkovací místa nebudovala na úkor zeleně.

Hlavním cílem koncepce bude zajistit dostupnost všech lokalit
ve městě, návrhy nových parkovacích ploch a režimů parkování
v centru i na sídlištích, s co nejmenším dopadem na životní prostředí.
Výsledný materiál bude hotov do konce tohoto roku.

Vážení spoluobčané, autoři koncepce se budou pravděpodobně
zabývat i možností vjezdu a parkování na Masarykově náměstí. Zde
je můj názor jasný. Naše nádherné náměstí by jednoznačně ztratilo
své kouzlo, proto jsem proti. Zvláště, když v těchto dnech se zde
otevírají nové provozovny, které svými předzahrádkami prostor „oživí“. 

A aby náměstí ještě více „žilo“ a podnikatelům se zde dařilo, může-
me znovu obnovit debatu na téma rozšíření aktivit, které jsme již
v minulosti zavedli – to znamená delší než dvouhodinové parkování
zdarma na parkovišti v ulici Na Valech, častější pořádání jarmarků
či ještě výhodnější startovací nájemné pro začínající podnikatele. 
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů
Šedesátá šestá schůze rady města 16. května:
Radní města doporučili zastupitelům schválit dotaci 80 tisíc

korun na vybudování odlehčovacího centra pro děti s těžkým men-
tálním handicapem. • Doporučili zastupitelům zařadit do sítě
sociálních služeb města poskytovatele sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi – Centrum sociálních služeb Ostrava – a roz-
hodnout o poskytnutí individuální dotace 245 tisíc korun basket-
balovému klubu. • V případě přidělení dotace ministerstva školství
Tělovýchovné jednotě radní doporučili zastupitelům schválit finanč-
ní spoluúčast města na rekonstrukci hřiště s umělou trávou a spor-
tovní haly ABC. • Na základě výsledků konkurzních řízení radní
jmenovali ředitelky základních a mateřských škol: Svatavu Haj-
dovou (ZŠ Komenského 68), Magdu Trávníčkovou (ZŠ Tyršova 1),
Janu Vrbovou (MŠ Máj) a Hanu Cholevíkovou (MŠ Trojlístek). •
Radní schválili podání žádostí o dotace na zateplení a energetické
úspory přístavby Hotelu Praha a na vybudování místa pro přechá-
zení u České školy v Bludovicích. • Schválili zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na Kulturní dům – 1. etapa rekonstrukce
obvodového pláště přístavby Hotelu Praha. • Schválili smlouvu
na výměnu oken v domě na ulici Generála Hlaďo 22 a zadávací
dokumentace na 1. etapu opravy tělocvičen ZŠ Jubilejní a rekon-
strukci výtopny v Anenské ulici. • Rada města doporučila zastu-
pitelům schválit záměr na prodej pozemku pro výstavbu bytových
domů v ulici Dolní brána. Na prodej pozemku byla vyhlášena již
dvě nabídková řízení, z nichž nevzešel žádný vítězný uchazeč.
Nyní se bude vyhlašovat třetí.
Marie Machková, tisková mluvčí

Ocenění od Patriotů kraje
Na jubilejní desáté setkání Patriotů Moravskoslezského kraje vOstravě

byl jako jeden ze čtyř řečníků pozván ředitel novojičínské městské policie
Jiří Klein. Tématem setkání bylo „umění přitahovat talentované lidi“. 

Pořadatelé popsali jeho projev jako energický a přitom lidský. Klein
hovořil o uplatňování svobodných principů řízení ve státní správě. Při
vystoupení, které sledovalo více než 480 hostů, poukázal na to, že
nestačí lidi do Moravskoslezského kraje přitáhnout, ale také je zde
udržet.

„Základní věci, které lidé ke spokojenosti potřebují, jsou zdraví, milu-
jící rodina, možnost realizace ve smysluplné práci a pocit bezpečí,“
řekl Klein. To je také důvod, proč vede strážníky, kterým šéfuje, k tomu,
aby vyhledávali příležitosti, jak lidem pomáhat, reagovali na potřeby
občanů a neustávali v komunikaci s nimi.

Na jubilejním setkání nejvýznamnějších osobností kraje, mezi kterými
byli i úspěšní podnikatelé Aleš Buksa a Marta Nováková nebo trenér
Alois Hadamczik, obdržel Jiří Klein od pořadatelů sošku za přínos Morav-
skoslezskému kraji. „Kromě gratulace mu patří poděkování za skvělou
reprezentaci Nového Jičína,“ reagoval starosta Jaroslav Dvořák.
Marie Machková, tisková mluvčí

Jiří Klein promlouvá na setkání krajských patriotů. Foto: archiv

Hledáte nebytový prostor pro své podnikání
nebo parkovací stání pro svůj vůz?

Zeptejte se na bytovém odboru 
Městského úřadu v Novém Jičíně!

Informace vám podají:
Miroslava Saksová, tel. 556 768 377,
e-mail msaksova@novyjicin-town.cz  

Eva Friedecká, tel. 556 768 372,
e-mail efriedecka@novyjicin-town.cz 
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Bezplatná likvidace autovraků
Nabídku bezplatné ekologické likvidace autovraků mohou opět

využít obyvatelé Nového Jičína. Akce proběhne od 4. do 8. června
v provozovně firmy Partr v Jeremenkově ulici 3 v Šenově u Nového
Jičína (bývalý areál kasáren) – v pondělí a úterý od 7 do 11:30 a od
12 do 15:30, ve středu od 7 do 11:30 a od 12:30 do 17, ve čtvrtek
a pátek od 7 do 11:30 a od 12 do 15 hodin. 

Za každé kompletní odevzdané vozidlo vyplatí provozovatel auto-
vrakoviště v minimálně 1 tisíc korun. Při předání je nutné uvést, že
se jedná o akci města Nového Jičína. Ve stanoveném termínu mohou
občané využít bezplatný odvoz nepojízdných vozidel přímo od svých
obydlí po telefonické dohodě s Daliborem Petrem, tel. 602 527 419.
Za každé takto odvezené kompletní vozidlo bude vyplacena částka
nejméně 500 korun.

Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní
do 3,5 t). Při předání autovraku obdrží majitel vozidla potvrzení o jeho
převzetí k ekologické likvidaci, které slouží jako doklad při trvalém
vyřazení z provozu. Při předání vozidla je nutno předložit velký tech-
nický průkaz, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen
s občanským průkazem. Autovrak lze předat i na základě plné moci
od majitele, jež nemusí být úředně ověřena. Další informace poskytne
Marta Kiššová z městského úřadu, kancelář 306, tel. 556 768 365,
e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Co ukládáte do hnědých nádob?
Společnost provádějící svoz biologicky rozložitelných odpadů

zaslala městu upozornění na zhoršující se kvalitu odpadů ukládaných
do hnědých nádob. Často v nich bývají i jiné druhy odpadů než ty,
pro které jsou určeny.  

Občané do nich ukládají zeminu s kamením, stavební odpad,
plasty a jiný komunální odpad, pytle s biologicky rozložitelným odpa-
dem i ořezané větve přesahující výšku kontejnerů. Obsluha vozů
a následně i kompostárny musí odpady ručně třídit, případně pře-
plněný kontejner na místě ponechá bez vývozu.  

Upozorňujeme, že do nádob patří travní hmota, plevel, košťály
i celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné nebo drcené větve, listy
a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce a odpad
ze zeleně v domácnostech.

Při opakovaném ukládání jiných než uvedených druhů město při-
stoupí k odebrání kontejneru z lokality bez jakékoliv náhrady. Ape-
lujeme na občany, aby dodržovali uvedená pravidla a při nakládání
s biologickými odpady si tak udrželi dosavadní komfort.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

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

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za letošní rok. Poplatek je nutno
uhradit do 30. června 2018. Jeho výše se nemění a činí 552 korun
za osobu na rok.

Poplatek ve stejné výši jsou povinny uhradit fyzické osoby, které
mají v Novém Jičíně trvalý pobyt, včetně cizinců s povoleným trvalým
nebo přechodným  pobytem delším než 90 dnů. Dále rovněž fyzické
osoby, jež vlastní byt nebo rodinný dům, v nichž není hlášena k trva-
lému pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek lze uhradit v pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Diva-
delní 1, v hotovosti nebo platební kartou, případně bankovním převo-
dem na účet města Nový Jičín – číslo účtu 19-326801/0100. Při platbě
je nutné uvést správný, už dříve přiřazený variabilní symbol, na jehož
základě bude platba řádně identifikována. Variabilní symbol lze zjistit
na  https://www.novyjicin.cz/poplatky/. Na stránkách města www.novy-
jicin.cz je zveřejněna také příslušná obecně závazná vyhláška.
Ivana Langerová, finanční odbor

Z vyhodnocení nového systému městské hromadné dopravy
vzešla potřeba drobných změn, které začnou platit od neděle
10. června. Obdrželi jsme i několik podnětů na zlepšení, jež
ocení především obyvatelé místních částí.

Novinka: Autobusové spoje do místních částí během kul-
turních akcí města

Na přání osadních výborů v Loučce, Straníku, Bludovicích
a Kojetíně budou do těchto místních částí vypraveny mimořádné
spoje na Pivobraní (23. června) a Slavnosti města (8. září):
• Loučka (linka 603): odjezd ve 22:00 a 23:00 z autobusového

nádraží
• Bludovice a Straník (linka 688): odjezd ve 13:00 ze Straníku,

13:07 z Bludovic na AN a ve 23:00 z AN do obou místních částí
• Kojetín (linka 604): odjezd ve 22:30 z AN

Ve spojích bude platit běžný tarif ODIS. Po vyhodnocení vytí-
ženosti spojů se rozhodne, zda budou zavedeny i v příštím roce.

Další změny
• Na linkách dojde k minutovým úpravám časů odjezdů z jed-

notlivých zastávek. Posuny od 1 do 5 minut se týkají jen někte-
rých spojů, pro jistotu si ale po 10. červnu jízdní řády
překontrolujte.

• Pro lepší orientaci cestujících se nyní na čelních panelech
autobusů nezobrazuje hned konečná zastávka (vždy autobu-
sové nádraží), ale i další důležité zastávky na trase.

• Odjezdy spojů MHD se nyní zobrazují i na světelné tabuli
KODIS na autobusovém nádraží.

• Na zastávkách byly umístěny mapy městských i příměstských
linek celé zóny 70 – Nový Jičín.

• Některé zastávky budou od 10. června pro urychlení jízdy
autobusů nově vedeny jako zastávky „na znamení“, v jízd-
ních řádech jsou označeny křížkem před názvem zastávky:
„x“.

• Zastávka „autobusové nádraží, MHD“ se sjednotí s vedlejší
zastávkou a bude přejmenována na „autobusové nádraží“.
Cestujícím se zjednoduší vyhledávání například v IDOSu. Při
hledání spoje z Loučky do centra postačí najít si spojení na
autobusové nádraží a vyhledávač najde jak spoje MHD, tak
i příměstské, které jsou nyní vedeny ve stejném tarifu.

• Ještě letos bude v Loučce instalována světelná tabule zobra-
zující odjezdy všech spojů, podobná té na autobusovém ná-
draží.
Věříme, že změny uvítáte.

Ondřej Syrovátka a Pavel Rozbroj, místostarostové

Veřejná setkání s občany
Veřejná setkání s občany se uskuteční postupně ve všech míst-

ních částech našeho města. Kromě členů osadních výborů se
jich zúčastní zástupci vedení města a vedoucí odborů zdejší rad-
nice. Na programu budou informace o činnosti příslušného osad-
ního výboru, o investičních a dalších akcích loňského a plá-
novaných akcích letošního roku. Prostor bude také pro dotazy,
připomínky a podněty občanů. 

Místa a termíny setkání: Kojetín – pondělí 4. června v 17 hod.
(restaurace), Žilina – úterý 5. června v 17 hod. (přístřešek na hřišti),
Straník – pondělí 11. června v 17 hod. (tělocvična areálu TJ),
Loučka – úterý 12. června v 17 hod. (sál Orlovny). 
Novojičínský zpravodaj

Změny v městské dopravě
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Fórum navrhlo příležitosti
Proběhlo druhé Veřejné fórum, na němž občané, zástupci nezis-

kových organizací a podnikatelé podávali návrhy na zkvalitnění života
ve městě. Z desítek námětů bylo vybráno 15 příležitostí pro Nový
Jičín, například podpora dobrovolnictví u dětí a osob, které pečují
o seniory a zdravotně postižené, napojení cyklostezky na Straník,
pořízení parkovacích boxů pro kola nebo rozšíření základní školy
Montessori. Na fóru se také poprvé hlasovalo o projektech občanů,
které budou financovány z participativního rozpočtu města. 

„Cílem bylo formulovat příležitosti pro rozvoj města a získat zpětnou
vazbu od veřejnosti k daným tématům,“ vysvětlil místostarosta apolitik
Zdravého města  Ondřej Syrovátka a připomněl, jak dopadly návrhy
z loňského Veřejného fóra. „Začínáme zpracovávat koncepci parko-
vání, zvýšili jsme kapacitu kontejnerů na bioodpad a chystáme stavbu
kruhového objezdu uČedoku. Naopak ozelenění náměstí je limitováno
požadavky památkářů, a proto jsme jako kompromis nové dřeviny
prozatím umístili pouze do květináčů,“ vypočítával místostarosta. 

O vybraných 15 příležitostech mohou občané hlasovat do začátku
června v anketě na webu města a v Návštěvnickém centru. „Po
porovnání výsledků ankety a hlasování na Veřejném fóru sestavíme
konečných 10 příležitostí, jež předložíme zastupitelstvu,“ vysvětlil
Syrovátka. Stejný bude postup i při výběru projektů z participativního
rozpočtu, jejichž autory jsou občané a budou realizovány z rozpočtu
města. Na fóru dostal nejvíce hlasů nápad, aby u soukromé školy
a rodinného centra v ulici Bohuslava Martinů vzniklo malované dětské
hřiště. 
Marie Machková, tisková mluvčí

Obyvatelé Duhy si tříbí paměť
Obyvatelé Domova Duha mohou svůj volný čas vyplnit například

trénováním paměti, hádankami, říkadly nebo pouhými vzpomínkami
na doby dávno minulé, v nichž znovu ožívají příjemné chvíle prožité
s jejich nejbližšími. Chodba, která spojuje obě naše budovy, se
proto změnila na neobyčejnou stezku paměti.
Text a foto: Petra Szabó 

Lípa za darované peníze
Na výletním místě na okraji městské části Kojetín už roste lípa,

kterou radnice pořídila za hlasy občanů v celostátní soutěži Strom
roku, pořádané Nadací Partnerství. Nový Jičín do ní před rokem přihlásil
přes pět set let starou kojetínskou lípu. Památná dřevina, jež podle
dobových pramenů středem prohořela a nyní je částečně dutá, sice
anketu nevyhrála, ale díky dárcovským SMS zprávám získala pro
Nový Jičín 2 499 korun na zakoupení a výsadbu nového stromu.

„Kojetínská lípa získala nejvíce dárcovských SMS zpráv. S osadním
výborem jsme se dohodli, že novou lípu vysadíme opět v této místní
části,“ objasnil místostarosta Ondřej Syrovátka. Na zasazení mladého
stromku se podíleli také místní občané včetně malých dětí.

„Vybrali jsme místo sice na okraji Kojetína, ale zato u pěkné vyhlídky,
u pikritových mandlovců, kde se často zastavují turisté i místní oby-
vatelé,“ řekl předseda osadního výboru Lumír Zrník. Mladá lípa srdčitá
je tři a půl metru vysoká, obvod jejího kmene měří 12 centimetrů.
„Potrvá nejméně padesát let, než doroste do svých konečných roz-
měrů,“ uvedla Olga Kubálková z odboru životního prostředí. 
Marie Machková, tisková mluvčí

Na výletním místě bude růst „dárcovská“ lípa. Foto: Marie Machková

Občanky a pasy nově
Od 1. července 2018 budou úřady plošně vydávat občanské průkazy

s identifikačním certifikátem a kontaktním čipem. Takzvanou „elek-
tronickou občankou“ se lidé budou moci přihlásit ke službám a online
portálům veřejné správy – například katastrálnímu a finančnímu úřadu. 

Všechny průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány s kon-
taktním elektronickým čipem, přičemž se ruší vybírání správního poplat-
ku 500 korun. Občan se bude moci rozhodnout, zda si čip při převzetí
dokladu aktivuje, nebo tak učiní později. Dosavadní občanské průkazy
zůstanou v platnosti, jejich hromadná výměna neproběhne. 

Občanské průkazy směsíční platností budou vydávány jen za účelem
účasti ve volbách. Lhůta zůstává 30 dnů, za vydání v kratší době  bude
vybírán správní poplatek: do 24 hodin pracovního dne (1 000 korun,
děti do 15 let 500 korun) nebo do 5 pracovních dnů (500 korun, děti
do 15 let 300 korun). Občanské průkazy v kratších lhůtách budou
vydávat úřady obcí s rozšířenou působností a ministerstvo vnitra, prů-
kazy vydávané do 24 hodin lze převzít pouze na ministerstvu vnitra. 

Ve zkrácených lhůtách lze požádat také ovydání cestovních dokladů
– do 24 hodin za správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let
2 000 korun, do 5 pracovních dnů 3 000 korun, u dětí do 15 let
1 000 korun. Cestovní doklad vydaný do 24 hodin pracovního dne lze
převzít pouze na ministerstvu vnitra. Poplatek za  cestovní pas vydaný
v běžné lhůtě se nemění – činí 600 korun a za dítě do 15 let 100 korun.

Podrobnosti na www.mvcr.cz a www.novyjicin.cz nebo na odboru
správních činností městského úřadu.
Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností

Knihkupectví nabízí semínkovnu
Netradiční provozovna vznikla v našem městě. Knihkupectví, pořá-

dající pravidelné vzdělávací přednášky akulturní akce, otevřelo semín-
kovnu. „Chci, aby naše prodejna nebyla jen obchodem, ale i kulturním
centrem. Lidé u nás mohou posedět u kávy, prolistovat si knížku
a třeba si ji nakonec koupí,“ přiblížil svůj záměr Jiří Fiala. 

Zcela novým projektem je semínkovna, jež umožnuje pěstitelům
bezplatně si vyměňovat osivo. „Mělo by být v takzvané biokvalitě,
tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných rostlin. Semínka jsou
nabízena v malých dávkách jen pro osobní potřebu,“ vysvětlila autorka
nápadu Věra Urešová, jež věří, že lidé si osivo nebudou jen odnášet,
ale své výpěstky v podobě nových semínek do knihkupectví zase při-
nesou. „Chystáme se v kavárně a knihkupectví uspořádat i kurzy
semenaření,“ dodala Urešová.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Pozor na cyklostezkách!
Od června do září budou strážníci namátkově kontrolovat uží-

vání cyklostezek a jízdního pruhu pro cyklisty. Osoby na správně
vybaveném kole a na kolečkových bruslích budou odměňovat
reflexními doplňky, pro děti přichystali vestičky a reflexní přívěsky.
Nepravidelnými kontrolami cyklostezek chce městská policie
připomenout, že tyto prostory nejsou určeny k běhání, chůzi
a venčení psů a že jejich správné užití zlepší bezpečnost opráv-
něných uživatelů. Lidem nerespektujícím provozní řád cyklostezky
mohou strážníci uložit pokutu.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Máme nejlepšího truhláře
Vojtěch Klézl ze zdejší Střední školy technické a zemědělské je

historicky prvním mistrem republiky v oboru truhlář. Žák druhého
ročníku vybojoval titul na konci dubna v Brně, kde svou dovednost
předvedlo třináct vítězů regionálních kol a čtyři soutěžící z Polska
a Maďarska. 

„Jejich úkolem bylo vyrobit stoličku ze smrkové spárovky a hra-
nolků, vzájemně spojovaných na čep a dlab,“ popsal zadání mistr
odborného výcviku Zdeněk Černoch, jenž výkon svého svěřence
sledoval. Pro soutěžící to bylo pět hodin usilovné práce. „Zhotovení
spojů v časovém limitu bylo daleko náročnější, než v krajském kole
v Olomouci,“ přiznal Vojtěch.

Po vyučení by chtěl pracovat v nábytkářské výrobě. „Na truhlařině
mě baví práce se dřevem a jinými materiály, se kterými se ve stolařské
praxi setkávám. Zhotovit přesně a pečlivě výrobek mě vždy potěší
a posune o kus dál,“ podotkl šikovný učeň.
Adam Knesl a Novojičínský zpravodaj

Oslavte s námi Pivobraní
Tradiční festival zlatavého moku s názvem Pivo-

braní proběhne v sobotu 23. června od 11 hodin
na Masarykově náměstí. Na návštěvníky čeká
více než sto druhů lahodného piva a pivních spe-
ciálů nejen z našeho regionu, ale i ze zahraničí,
dále gastronomické speciality, soutěže, bohatý
doprovodný program a skvělá muzika. Vstup

bude volný. Bližší informace na www.pivobraninj.cz a v letáčcích,
které obdržíte do svých schránek.
Návštěvnické centrum

Vojtěch Klézl zvládl soutěžní úkol nejlépe. Foto: archiv školy

Příměstský tábor pro seniory
Senioři z našeho města mohou strávit část letních prázdnin na

příměstském táboře. Organizace ProSenior zajistila pro šest klientů
denního stacionáře Domovinka terapeutický pobyt na statku Blu-
dička. Svůj nápad přihlásila do programu Plníme přání seniorům
a uspěla, takže tábor bude financován z tohoto projektu.

„Příměstský tábor by měl umožnit pobyt v jiném prostředí lidem,
jejichž pečující rodinní příslušníci jsou například v práci. Věříme, že
pobyt na statku bude mít pozitivní vliv na jejich psychiku,“ řekla
vedoucí organizace Pro Senior Alice Hynčicová. 

Senioři, převážně odkázaní na invalidní vozík, kromě pobytu na
čerstvém vzduchu budou moci asistovat při péči o hospodářská
a domácí zvířata. Také pro ně budou připraveny kreativní práce s pří-
rodním materiálem. 

Prázdninový pobyt seniorů přijde na 9 tisíc korun. „Získat bychom je
měli od soukromé firmy az veřejné sbírky, která potrvá do konce července.
Více informací zájemci najdou na www.plnime-prani-seniorum.cz,“
doplnila Hynčicová.
Marie Machková, tisková mluvčí

Gratulace stolním tenistům

Stolní tenisový oddíl TJ  Nový Jičín se pro příští sezonu stal
prvoligovým týmem. K postupu a historickému úspěchu jeho čle-
nům blahopřáli i radní města. 
Text a foto: Marie Machková
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Pochodovali okolo Kojetína

Poslední dubnovou sobotu se konal již třetí ročník pochodu
Okolo Kojetína. Tématem tradiční trasy hřiště – Křížek – Svinec
– Čerťák – Strážnice – Požaha – Kojetín byli letos dravci. U chaty
Svinec si všichni poslechli poučnou i velmi zábavnou přednášku
se živými dravci. Pořadatelé vybrali devět kilometrů dlouhou trasu
s mírnou obtížností, pro zájemce byl připraven i náročnější úsek.
Na ty nejodvážnější čekala speciální vrcholová prémie. Kdo došel
až do cíle, získal na památku dřevěnou medaili. Chcete jít příště
taky? Sledujte náš web www.kojetinnj.cz.
Text: Jitka Rakušanová, foto: Lumír Zrník

Fokus patřil tanci
Téměř pět set tanečníků, třicet tanečních choreografií a více než

tři sta diváků se zúčastnilo soutěžní přehlídky tanečních skupin Tanec
Fokus 2018, která proběhla ve zdejším středisku volného času. Ve
čtyřech žánrových kategoriích se představili tanečníci z Moravsko-
slezského a Zlínského kraje včetně „fokusáckých“ tanečních skupin
N°23 a AS Tým. Prvně jmenovaná sklízela úspěchy v kategorii Street
Dance – mezi dětmi vybojovala druhé, třetí a čtvrté místo, mezi
juniory první a čtvrtou příčku. AS Tým si připsal dvě čtvrtá místa
v kategoriích Mini a Slow/Dynamic.
Radka Hrubá

Školáci měli sportovní den

Sportem žila sedmého května Základní škola Jubilejní. Děti
z obou pracovišť v Jubilejní a Dlouhé ulici poměřily síly v atletických
disciplínách, sportovních hrách, stolním tenise a jízdě zručnosti.
Do zápolení v duchu fair play se zapojili žáci prvního i druhého
stupně, nejlepší z nich vystoupali na stupně vítězů. Věříme, že
skok do dálky a výšky, vrh koulí, hod míčkem, běhy na dlouhé
i krátké tratě, basketbal, miniházená, vybíjená, florbal či kopaná
se v tomto formátu stanou každoroční tradicí.
Text: Miroslava Borošová a Michal Částečka, foto: archiv školy

Utužují si zdraví
Již více než patnáct let pořádá místní organizace zdravotně posti-

žených pro své členy i seniory z našeho města pravidelná kondiční
plavání. Největší návštěvnost – až šedesát lidí – bývá od listopadu
do dubna. Zvýšený zájem je patrný od znovuotevření rekonstruo-
vané části bývalého dětského bazénu, s vířivkou a „masážními“
chrliči. Zdravotně postižení i senioři, anejen z našeho města, mohou
každé pondělí bazén využívat také ke kondičnímu plavání, které
zajišťuje okresní výbor Svazu tělesně postižených. Podle vyjádření
účastníků je pro ně tento způsob relaxace velkým přínosem.
Text a foto: Jaroslav Kotas

Návštěva v zemi fjordů
Na zeměpisně poznávací zájezd do Norska se na přelomu dubna

a května vydalo několik desítek současných i bývalých žáků a dva
učitelé Základní školy Tyršova. Na dlouhé cestě jsme se zastavili
v Berlíně, jemuž jsme věnovali celodenní prohlídku. 

Úvodní den v Norsku jsme věnovali metropoli Oslo. Uchvátilo nás
panorama Oslofjordu, navštívili jsme radnici, byli jsme se podívat
i na královský palác a parlament. Následoval přejezd přes Skandi-
návské pohoří k vytouženým fjordům. Cestou nás fascinovala úžasná
norská krajina.

Večer jsme dorazili do Bergenu, který jsme si další den důkladně
prohlédli – samozřejmostí byla návštěva čtvrti Bryggen s hansovními
domy. Poté jsme se vydali poznávat další části Norska. Cestou zpět
jsme ještě prožili celý den v dánském hlavním městě Kodani. 
Roman Benčák

Ovlivněte sociální služby!

Vstřícnost a vnímavost k sociálním potřebám občanů vyústila
v našem městě do projektu s názvem Efektivní systém plánování
sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plá-
nování II, který vychází z reálných potřeb a dosažitelných zdrojů.
Projekt má významný dopad na životy mnoha obyvatel Novojičínska,
a proto je vhodné uvést ho do širšího povědomí. 

Pracovní tým ustanovil pravidelná diskusní fóra pro jednotlivé
cílové skupiny uživatelů, do kterých bychom vás rádi pozvali.
Jedná se o setkávání lidí – zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů
sociálních služeb – se zájmem dané skupině pomoci. Diskusní
fóra jsou rozčleněna podle témat: péče o seniory, handicapované,
rodinu a sociální začleňování. Nejbližší setkání proběhnou v červnu.
Přesná data a informace o průběhu projektu budou zveřejněny na
https://www.novyjicin.cz/odborsocialnichveci/kvetnova-diskusni-fora/.
Lucie Vyvlečková, koordinátor komunitního plánování
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Den rodin v pohádkovém lese

V Kouzelném pohádkovém lese mohli malí i velcí dvanáctého
května oslavit mezinárodní Den rodin. Na startu strážci lesa rozdali
dětem hrací kartičky. Připraveno bylo osm stanovišť, kde je čekaly
pohádkové bytosti v krásných kostýmech. Některá stanoviště
doplnily kulisy a hudba, aby se děti cítily jako v pohádce. V cíli
všechny děti dostaly odměnu od královny Kouzelného pohád-
kového lesa a mohly si užívat doprovodný program. 
Text: Zuzana Rosová, foto: Hana Mrázková

Za historií do Polska
Jako součást dějepisných exkurzí navštívili žáci osmých a devátých

ročníků Základní školy Komenského 68 koncentrační tábor v polské
Osvětimi (na snímku), kde se seznámili s jednou z nejtragičtějších
kapitol druhé světové války. V táboře, nyní sloužícím jako památník
a připomínka hrůz prováděných nacisty, se dověděli o zvěrstvech
páchaných na nevinných lidech. Mohli s nimi alespoň v duchu soucítit
a představit si hrůzy, o kterých slyšeli v hodinách dějepisu nebo
v historických dokumentech. Součástí exkurze byla návštěva solných
dolů ve Věličce. Byl to opravdu zážitek, vidět betlémy, lustry, sochy,
celé ze soli a v životní velikosti 135 metrů pod povrchem.
Text: Zdeněk Stanislav, foto: Jana Plešková

Turnaj oslavil padesátku
Není obvyklé, aby se fotbalový turnaj středních škol dočkal tako-

vého jubilea. Letošní padesátý  ročník proběhl třetího května v Novém
Jičíně za účasti čtyř škol, jejichž žáci si museli okresní finále vybojovat
v oblastních kolech. Zvítězili fotbalisté Střední odborné školy a Střed-
ního odborného učiliště v Kopřivnici, domácí tým Střední školy tech-
nické a zemědělské skončil třetí. 

Turnaj založil Jaroslav Dubec v roce 1969 v tehdejším učňovském
středisku Romo ve Fulneku. Prvních ročníků se zúčastnili učni
z Chebu, Bzence a Fulneku. Před šesti lety se spolupořadatelem
stala Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín, jejíž fot-
balisté vyhráli deset z posledních čtrnácti ročníků. Jejich dlouho-
letým trenérem je synovec zakladatele turnaje Pavel Dubec. Pod
jeho vedením žáci dokázali opakovaně uspět i v krajském finále
a v roce 2010 dosáhli historického úspěchu – třetího místa v repu-
blikovém finále. 
Bohumír Kusý, ředitel školy 

Popřáli maminkám k svátku
Oslavu Dne matek, spojenou s kulturním programem, uspořádal

jedenáctého května Klub seniorů. Kromě vystoupení skupiny Seni-
or trio obdrželo na padesát přítomných žen s blahopřáním od
mužů i květinu a pohoštění s přípitkem. K výborné náladě přispěl
hudebník Luboš Šenk, jenž zahrál k poslechu, zpěvu i tanci. Před-
seda spolupracující organizace zdravotně postižených Jaroslav
Kotas spolu s ostatními účastníky poblahopřál vedoucí Klubu
seniorů „Stázce“ Kovářové k významnému životnímu jubileu
a poděkoval jí za obětavou práci ve prospěch seniorů našeho
města. Devátého května popřál maminkám k jejich svátku také
osadní výbor v Loučce.  
Jaroslav Kotas

Přivítali jsme finský sbor
Posluchači vBeskydském divadle měli jedinečnou možnost vyslech-

nout si společný koncert místního Sextetu+, Puellae et Pueri a hosta
z finské Hämeenlinny, sboru Vox Vanajae. Severská hudba byla skvělým
protipólem té středoevropské. Sálem často zaznívaly úpravy pro muž-
ské sbory, závěrečné Pulchra es a Baba yetu podtrhlo společný cíl –
propojení našich kultur, hudebních zvyků a tradic. Angličtinu aněmčinu
bylo možné slyšet nejen v ulicích Nového Jičína či při milém přijetí na
radnici, ale ina gymnáziu avzákladní škole vHodslavicích při prezentaci
finské kultury a zpěvu. Naši hosté navštívili Nový Jičín po pěti letech.
Byli nadšeni zbohatého programu, který pro ně za podpory města při-
pravili členové Puellae et Pueri, ale i z příjemné atmosféry a vřelého
přijetí.
Karel Dostál

Děti ukončily zimní semestr

Zimní semestr Dětské univerzity v Olomouci druhého května
úspěšně uzavřelo čtyřiačtyřicet žáků Základní školy Komenského
66. Na slavnostní promoci v atraktivním prostředí tamní Pevnosti
poznání převzali diplomy od hodnostářů jednotlivých fakult Uni-
verzity Palackého. Při závěrečném pohovoru před fórem vyso-
koškolských učitelů, rodičů a spolužáků osvědčili svou poho-
tovost, znalosti z orientace ve studijních oborech a fakultách uni-
verzity a podělili se o zážitky z přednášek a studijních aktivit. Čer-
stvým absolventům Dětské univerzity se studijní program velice
líbil a už se těší, až po maturitě zamíří do poslucháren jako řádní
studenti některého z oborů. Také jejich doprovázející učitelé ocenili
obsah i připravenost dětského programu, který dokáže zábavnou
formou v prostředí jiné školy přivést děti k objevování a pozná-
vání.
Text a foto: Radmila Bayerová
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Talentovaný samouk Anton Berger
Nahlédneme-li do novojičínské kulturní scény druhé poloviny

19. století, najdeme zde řadu jmen slavných malířů, kteří výrazně
přesáhli nejen okruh města a regionu, ale proslavili se v evropském,
v některých případech i světovém měřítku. Patří mezi ně Hugo Baar,
Eduard Veith, Anton Kolig, Hans Temple či malířská rodina Bergrů.
Letos vzpomínáme 220. výročí narození jejího nejstaršího člena –
Antona Bergra.

Od ciferníků k obrazům
Svými životními

daty (15. 1. 1798 až
6. 9. 1867) zasahuje
Anton Berger do dru-
hé půle 19. století jen
částečně, přesto jej
označujeme jako
zakladatele slavné
malířské dynastie.
Její nejmladší člen
Julius Viktor Berger,
absolvent vídeňské
akademie, se prosla-
vil malbou zdobící
strop zlatého sálu
Uměleckohistorické-
ho muzea ve Vídni.

Anton Berger se
narodil v Novém Jičí-
ně v domě č. p. 289
jako třetí ze čtyř dětí
soukeníka Jana Berg-
ra a jeho ženy Teresie,
rozené Larisové. Od
dětství se u něj proje-
voval zájem o výtvar-

né umění. Jeho prvním učitelem byl malíř pokojů Ignác Schindler,
Antonův kmotr. Anton již tehdy maloval ciferníky hodin pro hodináře
Franze Hankeho. 

První Bergrovy práce jsou akvarely, od roku 1817 používá olejové
barvy. Již v roce 1819 podnikl cestu do Vídně, aby zde studoval na
akademii výtvarných umění, ale nebyl přijat. Přesto se malířství věno-
val po celý svůj život a stalo se i jeho povoláním. Maloval především
portréty, zabýval se také krajinomalbou, žánrovou tvorbou, církevními
tématy, zvládl i freskovou malbu. O jeho zručnosti svědčí dochované
dřevořezby, stínové obrázky, vyráběl pohybové hračky, dokonce
i nábytek. 

Pět tisíc olejomaleb
V literatuře se uvádí, že namaloval celkem 5 013 olejových

obrazů, z toho 958 portrétů a 136 křížových cest. I když byl tak-
zvaný autodidakt, tedy samouk, stal se úspěšným a oblíbeným
malířem, o čemž svědčily zakázky od měšťanů, šlechty i církve.
Udržoval styky s majitelem kunínského panství Friedrichem Emi-
lem Schindlerem, kterého portrétoval, zpodobnil také členy jeho
rodiny. Portréty Schindlera a jeho ženy Emílie jsou uloženy ve
sbírkách Muzea Novojičínska. Maloval pro majitele zámku ve
Frýdku, Sedlnicích, Hustopečích nad Bečvou, Pustých Žibřido-
vicích a další. 

Anton Berger prožil celý život v Novém Jičíně, po smrti rodičů
v rodině svého synovce, malíře Ignáce Bergra, se kterým od roku
1842 společně pracoval. Snad nejpůsobivější, nepochybně citově
zabarvený portrét, je obraz dětí jeho bratra Ignáce. Návštěvníci novo-
jičínského muzea ho mohou obdivovat v expozici historie Nového
Jičína v Žerotínském zámku. Stejně tak další díla, například obraz
zachycující pohled do světnice s umělcovou matkou, nemocí upou-
tanou na lůžko, a otcem modlícím se za její uzdravení. 

Kouzelným dílkem je Strom života řemeslníka, který Berger zhotovil
v roce 1864 u příležitosti založení katolického učňovského spolku
v Novém Jičíně. Představuje ho skříňka naplněná drobnými předměty
denní potřeby i různým nářadím a ozdobami – vše v miniaturním
provedení. 

Veselý muž, milovník přírody
Kromě portrétní tvorby, početně výrazně převažující, maloval

Anton Berger také obrazy s církevní tematikou. Jsou dochovány
křížové cesty ve farních kostelech v Krnově a Hradci nad Moravicí,
je doloženo, že byl tvůrcem obrazů pro farní kostel Panny Marie
ve Frýdku-Místku, pro kostely ve Světlé Hoře, Kujavách, Hola-
sovicích, Andělské Hoře a Březové, dále maloval pro Svitavy,
Olomouc, Pelhřimov, Těšín a další. Na některých zakázkách pra-
coval se synovcem Ignácem, který se pak církevní malbě plně
věnoval. 

Anton Berger byl podle svědectví jeho současníků veselé, příjemné
povahy, měl smysl pro humor, miloval přírodu a hudbu. Byl všestranně
zaměřeným umělcem, měl také literární nadání, psal verše i prózu,
popisoval život města i okolí, významné historické události a různé
zajímavosti. Je autorem vlastního životopisu, který se bohužel nedo-
choval celý. Jeho osobností se zabývá dobová vlastivědná literatura,
dosud nejkomplexněji zpracovala historii a dílo malířské rodiny
Bergrů historička umění Marie Schenková. 
Sylva Dvořáčková, Muzeum Novojičínska

Autoportrét Antona Berga z první poloviny 19. století. 
Foto: Muzeum Novojičínska

Malířova fotografie ze šedesátých let 19. století. Foto: Muzeum Novojičínska
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František Palacký a naše město
Letos si připomí-

náme 220. výročí
narození Otce náro-
da Františka Palac-
kého. Narodil se
14. června 1798
v nedalekých Hod-
slavicích. Jeho dět-
ství bylo spjato se
školou osvícené hra-
běnky Marie Walbur-
gy na zámku
v Kuníně. Díky tomu
několikrát navštívil
naše město, jež
představuje spojnici
mezi jeho rodnou
obcí a Kunínem.

Před odchodem
do Prahy, kde se
p ě t a d v a c e t i l e t ý
Palacký chtěl dát do
služeb svého národa
a stát se význam-
ným českým histori-
kem, navštívil rovněž

město a zámek v Novém Jičíně. V té době zde byl nejvyšším úřed-
níkem někdejší vrchní úředník hraběnky Marie Walburgy a její spo-
lupracovník Heinrich Teltschik. 

Při svém pobytu se Palacký zúčastnil divadelního představení
ve velkém sále Sebastiana Bilimka, který se nacházel v domě č. 29
na náměstí. Sál byl považován za jeden z největších na severní
Moravě. Do svého „Každodeníčku“ si Palacký zaznamenal rovněž
zpěv Frideriky, Teltschikovy dcery a své bývalé spolužačky ze
zámecké školy v Kuníně.

Těmito událostmi končí první etapa života Františka Palackého.
Před odjezdem do Prahy požádal českého kněze, filologa a historika
Josefa Jungmanna, aby jej zaměstnal. S Jungmannovým souhla-
sem přicestoval 11. dubna 1823 do našeho hlavního města. Po
krátkém čase získal významnou práci u Františka Josefa hraběte
ze Šternberka a Manderscheidu, který jako mecenáš umění a osví-

cenec zaměstnal mladého Palackého při tvorbě šlechtických rodo-
kmenů.

Starobylá šlechtická rodina Šternberků využila služeb mladého
historika jako rodinného archiváře a samozřejmě mu otevřela cestu
do vzdělaných a vlasteneckých kruhů pražské inteligence. Roku
1827 začala jeho velká badatelská práce, která nakonec světu při-
nesla mnohasvazkové dílo Dějiny národu českého v Čechách a na
Moravě.

Rodina Palackých či Palatzky, pokrevně spojená s Otcem národa,
žila v Novém Jičíně až do roku 1945. Paradoxně poté byla část
rodiny deportována, její členové hlásící se k české národnosti zůs-
tali. Katastrofou pro naše dědictví se stal fotoateliér Palatzky, který
byl po druhé světové válce nesmyslně zlikvidován.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Novojičínské klobouky opět v Polsku
Unikátní putovní výstava novojičínského muzea, nazvaná Dámy

a pánové, držte si klobouky!, zavítala v květnu na žádost Muzea
Ziemi Lubuckiej opět do Polska. V Zielonej Górze, krajském městě
při hranicích s Německem, muzeum představilo část své vybrané
kolekce podivuhodných klobouků z 19. a 20. století, pocházejících
prakticky z celého světa. 

V Novém Jičíně se v minulosti vyráběly kovbojské klobouky, mexic-
ká sombrera, turecké fezy, ale i pokrývky hlavy pro obyvatele Dálného
východu. Všechny budou až do konce srpna k vidění v zielonogór-
skem muzeu. Jako obvykle byla vernisáž spojena s povinností přinést
si vlastní klobouk, což velká většina přítomných vyslyšela. Některé
z těchto klobouků byly vyrobeny v novojičínském Tonaku. 

Jak zaznělo při slavnostním zahájení, „každý správný Čech a Polák,
nosí klobouk značky Tonak!“ Hlavním důvodem pořádání výstavy
však byla Česká muzejní noc, která po jedenácti předchozích ovládla
celé město Zielona Góra. Mezi klobouky a pokrývky hlavy se nově
zařadily unikátní exponáty, které loni prošly náročným restaurováním
za finanční podpory českého ministerstva kultury. 

Budete-li mít cestu do Německa směrem na Berlín, určitě neza-
pomeňte před hranicemi odbočit směrem na město vína Zielonou
Góru a navštívit zdejší muzeum.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Přilba německého expedičního sboru Afrikakorps z roku 1941, výrobek firmy
Johann Hückel´s Söhne. Foto: Muzeum Novojičínska

Veduta Nového Jičína z roku 1817 – akvarel Františka Kledenského.
Foto: Muzeum Novojičínska

Agathon Klemt: Portrét Františka Palackého s řádo-
vými dekoracemi. Foto: Národní muzeum
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■ DEADPOOL 2 • Pátek 1. června a středa 13. června ve 20 h • Nej-
užvaněnější a nejvtipnější superhrdina je zpět. Akční komedie, 120 min.,
titulky.
■ DELIRIUM • Sobota 2. června – pondělí 4. června ve 20 h • Nový
děsivý horor od producentů filmů Uteč a Očista. Psychothriller, 96 min.,
titulky.
■ AVENGERS: INFINITY WAR • Pondělí 4. června v 17 h 2D dabing
• Středa 6. června ve 20 h 2D titulky • Završení desetileté cesty filmovým
světem studia Marvel. Akční dobrodružný, 155 min.
■ PSÍ OSTROV • Úterý 5. června v 17:30 h • Čtvrtek 14. června
v 17:30 h • Neděle 17. června ve 20 h • Wes Anderson přichází s dalším
animovaným filmem. Animovaná dobrodružná komedie, 101 min., titulky.
■ HASTRMAN • Úterý 5. června ve 20 h • Romantický a zároveň
ironický příběh od režiséra Ondřeje Havelky. Thriller, 100 min., česky.
■ JAK NAPÁLIT BANKU • Středa 6. června v 17:30 h • Čtvrtek
7. června ve 20 h • Banka jim sebrala peníze. Proto vymyslí šílený plán,
aby je získali zpět. Krimi komedie, 96 min., dabing.
■ BACKSTAGE • Čtvrtek 7. června – pátek 8. června v 17:30 h •
Čtvrtek 21. června ve 20 h • Úterý 26. června v 17:30 h • Uvolněný
styl street dance, dynamický rytmus, čisté emoce a vášeň těch, kteří
nevěří nikomu nad třicet let. Taneční/romantický, 94 min., česky.
■ GHOST STORIES • Pátek 8. června – neděle 10. června ve 20 h
• Pondělí 25. června ve 20 h • Profesor zabývající se vyvracením nad-
přirozených událostí se dostane do děsivé smyčky. Horor, 98 min.,
titulky.
■ PAT A MAT ZNOVU V AKCI • Sobota 9. června v 17:30 h • Neděle
10. června v 15:30 h • Dvojice známých kutilů znovu v akci. Rodinný,
75 min.
■DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY • Neděle 10. června – pondělí 11. června
v 17:30 h • Úterý 12. června ve 20 h • Hvězdně obsazený film, volně
navazující na legendární sérii Dannyho parťáci. Krimikomedie, 110 min.,
titulky.
■ DEJ MI SVÉ JMÉNO • Filmový klub • Pondělí 11. června ve 20 h
• Romance dvou mužů plná řečených i zobrazovaných metafor a mimo-
řádně skvělé herecké výkony. Romantické drama, 132 min., titulky.
■ DÁMSKÝ KLUB • Úterý 12. června – středa 13. června v 17:30 h
• Členky knižního klubu objeví knihu Padesát odstínů šedi. A životy čtyř
dam se náhle obrátí vzhůru nohama. Komedie, 103 min., titulky.
■ ESCOBAR • Čtvrtek 14. června – sobota 16. června ve 20 h •
Středa 20. června v 17:30 h • Jméno, které jste už slyšeli. Myslíte ale,
že víte všechno?  Thriller, 123 min., titulky.
■ JÁ, SIMON • Pátek 15. června – sobota 16. června v 17:30 h •
Úterý 26. června – středa 27. června ve 20 h • Čtvrtek 28. června
v 17:30 h • Každý si zaslouží velkou lásku. Pro Simona je to ale kom-
plikované: Nikdo neví, že je gay. Drama, 110 min., titulky.
■ PŘÍŠERKY Z VESMÍRU • Neděle 17. června v 17:30 h • Neděle
24. června v 17:30 h • Planetu Zemi čeká nelítostná invaze kosmické
zábavy. Animovaná komedie, 85 min., dabing.
■ TEAMBUILDING • Pondělí 18. června – úterý 19. června
v 17:30 h • Středa 20. června ve 20 h • Crazy komedie o tom, co se
stane, když banda zaměstnanců jedné banky vyrazí na teambuilding.
Česká komedie, 83 min.
■ MÁŠ JI! • Pondělí 18. června – úterý 19. června ve 20 h • Skupinka
přátel se baví třicet let tím, že hraje stále stejnou hru „na babu“. Jeden
z nich, který „ji“ nikdy neměl, chystá svatbu… Komedie, 100 min, titulky.
■ JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE • Čtvrtek 21. června v 17 h 2D
titulky • Pátek 22. června/Neděle 24. června/Čtvrtek 28. června
ve 20 h 2D titulky • Pátek 22. června/Pondělí 25. června/Pátek
29. června v 17 h 2D dabing • Sobota 23. června ve 20 h 2D dabing
• Sobota 23. června/Středa 27. června/Pondělí 2. července v 17h
3D dabing • Budete žasnout, budete se bavit a bát u pokračování
jedné z nejslavnějších sérií. Dobrodružný, 130 min.

■ HASTRMAN • Bio senior • Středa 27. června ve 13 h • Anotace viz
výše.
■SICARIO 2: SOLDADO • Pátek 29. června – neděle 1. července ve
20 h • Nová kapitola filmové série, tentokrát bez jakýchkoliv pravidel.
Akční drama/thriller, 122 min., titulky.
■ JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA • Sobota 30. června
– neděle 1. července v 17:30 h • Rodinná pohádka, která nás zavede
do světa fantazie a dobrodružství. 110 min., dabing.

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

■ Pátek 1. června v 19 h – malý sál • CELBOSS • Francouzská zpě-
vačka Céline Bossu a její kapela přinášejí hudbu, šansony, lásku, radost
a dobrou náladu.
■ Pondělí 4. června a úterý 5. června v 17 h – malý sál • ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT • Vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ. Vstu-
penky na místě před koncertem.
■ Středa 6. června v 19 h • JAK KUBRT SE SNĚHURKOU JELI VLA-
KEM • Představení složené z oblíbených scének Oldřicha Kaisera a Jiřího
Lábuse a doplněné písničkami Dáši Vokaté.
■ Pátek 8. června v 17 h • AKADEMIE SVČ FOKUS 2018 • Tradiční
přehlídka celoroční činnosti Střediska volného času Fokus. Předprodej
vstupenek ve Fokusu.
■ Úterý 19. června v 19 h • Jean-Jacques Bricaire, Maurice Las-
sayques: VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE? • Situ-
ační komedie s neobvyklou zápletkou. Režie: Petr Palouš. Hrají: Ondřej
Vetchý, Kaira K. Hrachovcová, Jaromír Dulava, Dana Černá, Martina
Hudečková, Zdeněk Vencl/Jiří Štrébl.

Předplatné 2018–2019
(předprodej bude zahájen 19. června)
Skupina A
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ (opera) – Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
CIKÁNSKÝ BARON (opereta) – Slezské divadlo Opava
KRÁSKA A ZVÍŘE (muzikál) – Východočeské divadlo Pardubice
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU VM ART – Production Praha
KOČIČÍ HRA – Klicperovo divadlo Hradec Králové
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ – Pantheon Production Praha
Skupina B
RYBÁRIK KRÁĹOVSKÝ – Štúdio L + S Bratislava
SMRT A DÍVKA – Divadlo Ungelt Praha
CRAVATE CLUB DS – DuEt Praha
SPALOVAČ MRTVOL – Divadlo Petra Bezruče Ostrava
ČAPEK – Divadlo Rokoko Praha
Skupina D
SLUHA DVOU PÁNŮ – Moravské divadlo Olomouc
ODHALENÁ PRAVDA – Stageart Brno
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ – Divadlo Verze Praha
BESAME MUCHO – Radošinské naivné divadlo Bratislava
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A ¾ – Divadlo v Dlouhé
Praha
Skupina P
KOČKA V OREGÁNU – Divadlo Kalich Praha
OSIŘELÝ ZÁPAD – Činoherní klub Praha
LOSERS CIRQUE COMPANY – Praha
KLEOPATRA – Sedmá divadelní Praha
Skupina S
NOC NA KARLŠTEJNĚ – Slezské divadlo Opava
DÁMSKÁ ŠATNA – Agentura Harlekýn Praha
MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL – Divadlo v Rytířské Praha
GRÁCIE Z UMAKARTU – Štúdio L + S Bratislava
DEBURAU – Městské divadlo Mladá Boleslav
Kruh přátel hudby
APOLLON KVARTET (houslové kvarteto)
IVAN ŽENATÝ – housle, MARTIN KASÍK – klavír
EBEN TRIO (klavírní trio)
KALABIS QUINTET (dechový kvintet) 
IVO KAHÁNEK – klavír
JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
TRIO NÉTÉ (kytarové trio)
AFFETO (vokální kvarteto), MARTIN JAKUBÍČEK – varhany
Skupina Čtyřlístek
MÍNA ZMLSANÁ – Divadlo loutek Ostrava
BROUČCI – Slezské divadlo Opava
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA – Divadlo Radost Brno
TUČŇÁCI NA ARŠE – Městské divadlo Zlín
Skupina Rolnička
MAUGLÍ – Divadlo U staré herečky Praha
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR – Divadlo loutek Ostrava
OBUŠKU Z PYTLE VEN – Scéna Bajka Český Těšín
ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK – Divadlo Radost Brno
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Výstavy:
■ Do úterý 26. června (do 1. června

pro veřejnost zavřeno) • Městská knihovna • A.R.T. 2018 • Ročníková
tvorba absolventů prvního i druhého stupně studia ZUŠ.
■Do středy 27. června • Výstavní
síň Stará pošta • KDYŽ SI
PANENKY HRAJÍ • Výstava his-
torických panenek a hraček. 
Akce
■ Pátek 1. června ve 20 h • Klub
Galerka • JAZZ KLUB & KYLA
BROX BAND (UK/CZ) • Koncert
soulové královny z Manchesteru.
Vstupné 150/200 Kč.
■ Sobota 2. června v 18 h • Klub Galerka • OPEN MIC • Večer pro
všechny performery – živá přehlídka umělců, na níž může vystupovat
kdokoliv z publika. Vstupné 20 Kč.
■ Pondělí 4. června v 18 h • Klub Galerka • JAROSLAV SEIFERT:
POLIBEK NA CESTU • Literárně hudební pořad. Scénář a režie: Jana
Homolová. Účinkují: Eva Davidová, Jana Homolová, Lenka R. Chobotová,
Jan Holeček, Filip a Karel Chobotovi, Jiří Prokeš. Hudební doprovod:
Marie Válková, Filip Chobot. Vstupné 50 Kč, senioři 30 Kč.
■ Pátek 15. června v 10 a 15:30 h • Masarykovo náměstí • 1918
– T. G. MASARYK V NOVÉM JIČÍNĚ • Féerie ke 100. výročí Českoslo-
venska. Fiktivní příjezd TGM, historické reálie, dokumenty, výstavy,
ukázky, workshopy. 
■Sobota 16. června ve 14 h • Kamenné divadlo Skalky • DIVADELNÍ
DÍLNA XXII. • Tradiční přehlídka divadel za svitu ohňů a loučí, workshop
polle dance, fly joga, aerial hoop, loutková a tiskařská dílna.
■ Pátek 29. června v 15 h • Masarykovo náměstí • VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
• Workshopy a interaktivní vyžití, Zpíváme písničky Jiřího Pavlici, Rope Sky-
pink, Circus! Dance studio, taneční vystoupení SVČ Fokus, Maxíci, Sou-
ndMates, hiphoper Lipo, Fokusácká challenge, akrobatický workshop na
tyči, herní koutek s hrami a soutěžemi o ceny.
Připravujeme
■Pátek 6. července ve 20 h • Masarykovo náměstí • TEAM REVIVAL
MARTIN • Koncert prvního slovenského revivalu skupiny Team.
■ Neděle 8. července v 15:30 h • Zahrada Nové slunce • MĚSTSKÁ
DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN • Tradiční koncert nejen pro seniory.
■ Pátek 13. července – sobota 14. července v 18/14 h • Zahrada
Nové slunce • FESTIVAL POD KAŠTANY • Nový festival pohodové,
převážně folkové muziky – Tomáš Kočko & Orchestr, Rangers-Plavci,
Poutníci, Michal Tučný revival band, René Souček, Monty...

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, www.pivobraninj.cz
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Výstavy
■Do soboty 30. června (prodlouženo) • placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • PLYŠOVÍ MEDVĚDI • Ze sbírky Hany Poříz-
kové. 
■ Pondělí 4. června – sobota 30. června • galerie Návštěvnického
centra • PROTIKLADY A SOUVISLOSTI • Fotografie Ladislava Pekár-
ka. Vernisáž 4. června v 17 h
• Přepážka MHD – polední přestávka od 12 do 12:30 h. O víkendech

a svátcích je přepážka uzavřena.
• Nabízíme regionální výrobky z partnerských měst (bal-

samikové octy, perlivá vína a bylinný čaj).
• V prodeji nové upomínkové předměty – turistická

vizitka a turistická známka ke 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska – a společenská strategická hra Lau-
don.

• návštěvníci expozice Generál Laudon si hru Laudon mohou zapůjčit
a zahrát.

• Pivobraní se blíží, sledujte aktuální informace o festivalu na
www.pivobraninj.cz. 

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

■ Pátek 1. června v 8:30 h – sportoviště ve
městě • POHÁR STAROSTY MĚSTA • Tradiční sportovní akce pro žáky
místních základních škol. 
■ Středa 6. června od 9 do 16 h • Masarykovo náměstí • DEN BEZ
ÚRAZU • Hry a soutěže se zaměřením na základy první pomoci a prevenci
před úrazy. Pro všechny děti z mateřských a základních škol a širokou
veřejnost.
■ Pátek 8. června v 17 h • Beskydské divadlo • AKADEMIE SVČ
FOKUS • Přehlídka kroužků a zájmové činnosti. Předprodej vstupenek
na informacích SVČ Fokus. Vstupné 150 Kč. 
■ Sobota 9. června v 9 h • Masarykovo náměstí • SPORT FEST
NOVÝ JIČÍN 2017 • Streetball, atletické a cyklistické závody. Více infor-
mací a přihlášky na našem webu.
■ Pátek 15. června v 17 h • venkovní areál restaurace Nové Slunce
• PŘIVÍTÁNÍ LÉTA TANCEM • Přehlídka tanečníků a tanečnic všech
věkových kategorií ze skupiny N°23. Za špatného počasí se akce koná
ve SVČ Fokus.
■ Úterý 19. června v 8:30 h • atletický stadion • SPORTOVNÍ DOPO-
LEDNE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY • Sportovní akce pro předškoláky
všech místních mateřských škol. 
■Středa 20. června v 18 h • Masarykovo náměstí • T-MOBILE OLYM-
PIJSKÝ BĚH • Závod, který má za cíl zapojit do aktivního pohybu co
nejvíce lidí. V 16 h odstartují také děti. Registrace do 11. června pouze
online.
■ Pátek 22. června v 9 h • bazén • HRY BEZ ŠKOLNÍCH LAVIC •
Týmové soutěže žáků místních základních v pěti netradičních disciplí-
nách.
■Pátek 22. června ve 20:30 h • město • IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM
NOVÝ JIČÍN • Hromadná jízda in-line bruslařů za doprovodu policejních
vozů, sanitky a Music-caru, z něhož bude po celou dobu hrát hudba.
Vstup volný. 
■ Sobota 23. června v 9 h • Smetanovy sady • DISCGOLFOVÝ TUR-
NAJ • Letní Bedřich Smetana memoriál pro začátečníky i pokročilé
hráče. Speciální discgolfové disky lze zdarma zapůjčit na místě. Star-
tovné: junioři 60 Kč, ostatní 90 Kč. Registrace na www.discgolf.cz.
■ Sobota 23. června v 15 h • Smetanovy sady • VODNÍ BOMBARDA
• Velký vodní souboj pirátů a námořníků – vezmi si pruhované tričko
nebo pirátský klobouk, čímž si určíš, za kterou stranu budeš bojovat.
Máš-li vlastní vodní pistoli nebo dělo, nenechej je ležet doma! Startovné
30 Kč.

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

Výstavy:
■ Do neděle 9. září • Nová galerie • SVĚT VIDĚNÝ
SRDCEM – IL MONDO VISTO COL CUORE • Malby,
grafika a tapisérie Jitky Jakubcové Jakšíkové. 
■Pátek 22. června – neděle 30. prosince • Rytířský
sál • OD CÍSAŘE PÁNA K BOLŠEVIKOVI • Osudová

„osmičková“ výročí na Novojičínsku (1918-1938-1948-1968). Vernisáž
21. června v 17 h.

Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–17 h • sobota, neděle, svátky 9–16 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

■ Pondělí 4. června a úterý 5. června v 17 h • Beskydské divadlo •
ABSOLVENTSKÉ KONCERTY ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU • Vstu-
penky na místě před koncertem. 
■ Středa 13. června v 17 h • Žerotínský zámek • ABSOLVENTSKÝ
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU • Vstupenky na místě před
koncertem. 
■Čtvrtek 14. června v 17 h • Mäjnl Dance Hall • ČESKOSLOVENSKÝ
KONCERT • Vstupné dobrovolné.
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Pozvánky
• Dětský den s Mozaikou
Pirátský dětský den aneb Cestu za pokladem uspořádá Rodinné

centrum Mozaika pro širokou veřejnost v pátek 1. června. Od
9 do 12 hodin bude probíhat program pro nejmenší děti ve věku
od 1 do 4 let, čas od 15 do 18 hodin bude patřit dětem od 3 let.
Připravena budou stanoviště s pirátskou tematikou a hledání pokla-
du, skákací hrad, lanová dráha v korunách stromů, malování na
obličej a mnoho dalšího. Novinkou bude kadeřnický salon s účesy
pro děti. Každé dítě obdrží zaslouženou odměnu. Více informací
na http://www.mozaikanj.cz.

• Literární klub uvede Polibek na cestu
Literární klub při městské knihovně srdečně zve v pondělí

4. června v 18 hodin do Klubu Galerka na Staré poště na premiéru
literárně-hudebního pořadu Jaroslav Seifert: Polibek na cestu. Scénář
a režie Jana Homolová, účinkují Eva Davidová, Jana Homolová,
Lenka R. Chobotová, Jan Holeček, Filip a Karel Chobotovi a Jiří Pro-
keš. Hudební doprovod Marie Válková a Filip Chobot.

• Za poznáním ekonomie každodennosti
„Za ekonomickou činnost je obecně považována taková práce,

která přináší finanční zisk. Takové pojetí je však krátkozraké,“ tvrdí
antropoložka a autorka knih o dobrém životě v konzumní spo-
lečnosti Kateřina Varhaník Wildová. V úterý 5. června v 19 hodin
si s ní v místním Knihkupectví a kavárně Fiala můžete povídat
na téma Ekonomie každodennosti. Podrobnosti na
https://www.facebook.com/events/103479050518412/.  

• Archiv otevře dveře veřejnosti 
Státní okresní archiv Nový Jičín uspořádá v  pátek 8. června Den

otevřených dveří pro širokou veřejnost. Upříležitosti Mezinárodního dne
archivů budou připraveny komentované prohlídky budovy vulici K  Archi-
vu 1 a vystavených archiválií, týkajících se letošních „osmičkových“
výročí.  Dopolední program bude určen zejména školám – návštěvu je
třeba předem ohlásit na e-mail podatelna@nj.archives.cz nebo na telefon
556  770  120. Prohlídka pro veřejnost začne v 15:30 hodin. 

• Den Loučky ve znamení výročí
Den Loučky, věnovaný 695 letům trvání této místní části, se usku-

teční v sobotu 9. června. V 8 hodin proběhne v kostelíku svaté
Anežky mše, v 10 hodin začne v Orlovně turnaj ve stolním tenisu
všech kategorií a v herně bowlingu turnaj smíšených trojic. Odpolední
program v areálu chovatelů zahájí v 16 hodin soutěže pro děti, při-

praveno bude malování na obličej a skákací hrad. Ve stejnou dobu
bude k poslechu, zpěvu i tanci hrát Cimbálová muzika Radegast,
od 18 hodin se představí kouzelník Ondřej Sládek, jenž bude s dětmi
také modelovat balonky auspořádá kouzelnický workshop. Pro všech-
ny návštěvníky je zajištěna dobrá zábava a bohaté občerstvení.

• Aktivní den se stomiky
Sportovně založení stomici zČeska, Slovenska, Polska aMaďarska

se od 8. do 10. června setkají v Novém Jičíně. V sobotu 9. června
pozvou širokou veřejnost k připomínce Světového dne stomiků, jehož
heslem je Mluvíme otevřeně, měníme životy. V9 hodin začne na Masa-
rykově náměstí pochod na Svinec, zároveň se zde uskuteční bohatý
doprovodný program. V15 hodinproběhne slavnostní přivítání účast-
níků cyklistické jízdy Překonej své hranice,  která odstartuje 1. června
vHranicích uChebu abude měřit 699 kilometrů. Více informací najdete
na webu České ILCO a ILCO Novojičínska spolku stomiků www.ilco.cz.

• Sběratelé se setkají v klubu
Tradiční setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků

a dalších věcí proběhne ve středu 20. června od 14:30 do
16:30 hodin v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Pro zájemce
to bude příležitost doplnit vlastní sbírku a nabídnout ostatním své
přebytky. Vstupné bude dobrovolné.

Zveme všechny členy a přízniv-
ce v sobotu 9. června na oslavu
220. výročí narození Františka

Palackého a otevření nové expozice v jeho rodném domku
v Hodslavicích. Od 15. června do 15. července můžete v klu-
bových prostorách na baště městského opevnění zhlédnout
výstavu obrazů známé evropské výtvarné umělkyně Elisabeth
Ledersberger-Lehoczky. Do pondělí 11. června je zde prodlou-
žena výstava obrazů Dagmar Janovské s názvem Čaropříběhy.
Ve čtvrtek 28. června v 16:30 hodin proběhne na baště před-
náška univerzitního profesora Iva Bartečka na téma František
Palacký. Zveme rovněž na odpolední výlet k pramenům Jičínky
– termín a hodina budou upřesněny na vývěskách a na klubovém
webu. Více na http://klubrodaku.cz/ nebo https://www.face-
book.com/klubrodakuapratelnj.

Klub rodáků a přátel města

Když se v květnu 2006 za zvuků kantáty Bohuslava Martinů Otvírání
studánek slavnostně otevřela nově upravená Mariánská studánka
na žilinském Puntíku, nikdo netušil, že za několik málo let se na jeho
úpatí budeme scházet u celého tuctu obnovených pramenů. Původní
skupina členů Klubu rodáků a přátel města se postupně rozrůstala.
Letos nás bylo už na sto dvacet, kteří jsme poslední dubnovou
sobotu vyrazili po trase se zcela novým značením. O to se zasloužily
zejména ženy z keramické dílny Střediska volného času Fokus, jež

vyrobily množství značek, směrových šipek a pozoruhodných štítů
s názvy a symboly jednotlivých studánek. Na více než šesti kilome-
trech spojovacích pěšinek je instalovali členové Klubu. 
Text: Pavel Wessely, foto: František Holub a Pavel Wessely

Ke studánkám potřinácté
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Novojičínské diagnostické centrum spustilo
do ostrého provozu unikátní mamograf

Kontakt pro objednání: Telefon: +420 800 266 666 • e-mail: recepce@ndc.agel.cz
Novojičínské diagnostické centrum s. r. o., Dvořákova 2211/27, 741 01 Nový Jičín, https://mammocentrum.agel.cz

Váháte, kdy a jestli mamografické vyšetření podstoupit? Neváhejte. Dopo-
ručení odborných společností zmiňují 40. rok života jako vhodný start
pro mamografický screening.
Novojičínské diagnostické centrum s. r. o., člen skupiny AGEL, poskytuje
specializovanou radiodiagnostickou péči. Nyní také odborné pracoviště
představilo a do ostrého provozu spustilo unikátní mamografický přístroj.
Zdejší lékaři jako jediní v České republice provádějí kombinované vyšetření
kontrastní mamografie s následným odběrem podezřelého okrsku tkáně
metodou SVAB (stereotaktická vakuová biopsie). Výjimečnost tohoto
vybavení spočívá v nadstandardní funkci kontrastní mamografie, přičemž
tento modul byl na pracovišti uveden do pilotního provozu v prosinci
loňském roku a ostrý start započal v měsíci dubnu 2018. Tato metoda
poskytuje další informace nad rámec klasické mamografie a dokáže
v některých případech částečně, a v některých úplně, nahradit magnetickou
rezonanci prsu, proti které je rychlejší a také levnější. Pořízením nového
mamografu s kontrastní mamografií si Novojičínské diagnostické centrum
udržuje pověst progresivního pracoviště s nadregionálním přesahem.
Ročně se zde provede zhruba 25 tisíc mamografických vyšetření. Pořizovací
cena unikátního mamografického přístroje byla v hodnotě 8 milionů
korun.
Metoda kontrastní mamografie není určena k primárnímu záchytu kar-
cinomu prsu, nýbrž ke stanovení a zpřesnění rozsahu onemocnění. Dosud

nejspolehlivější známá metoda k odhalování nádorů prsů je mamografie. Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetření žen bez jakýchkoliv
příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stádiu.
Novojičínské diagnostické centrum disponuje celkem třemi mamografickými přístroji a čtyřmi ultrazvukovými přístroji. Kromě Nového Jičína působí společnost
také ve Frenštátu pod Radhoštěm a ve Vsetíně.
V našem Novojičínském diagnostickém centru na vás čeká tým odborníků, který vám rád vaše dotazy zodpoví. Nebojte se vyšetření u nás a v případě jakýchkoliv
nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat!
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JUDr. Alena SCHMIDTOVÁ,
advokátní kancelář

přijme

advokátního koncipienta/tku
pro kancelář v Novém Jičíně.

e-mail: advokati@applet.cz, tel.: 602 540 038

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

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.

SEŘIZOVAČ

CESTOVNÍ AGENTURA VALO

Nejširší výběr dovolené

na jednom místě

www.valotravel.cz
tel.: 556 703 705, 774 825 420
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Bazén hostil Modrý mítink

Mezinárodní soutěž v plavání v krátkých ploutvích Modrý mítink
hostil o druhém květnovém víkendu zdejší krytý bazén. Představilo
se zde 228 závodníků ze šestnácti oddílů, od dětí po veterány.
V týmu pořádajícího Klubu vodních sportů Laguna bylo patrné
prolínání generací se zkušenostmi ze světových soutěží a nej-
mladších ploutvařů. Jen zapojení dětí z přípravek Laguny nebylo
z časových a prostorových důvodů  možné. 
Diváci sledovali napínavé souboje v kraulových disciplínách.
Z domácích závodníků zvítězili Jakub Jarolím a Jiří Maňásek mezi
muži, Klára Křepelková  a Veronika Rosová v kategorii žen,  junioři
Jakub Kovařík, Jakub Klimpar a Barbora Svobodová, dorostenka
Hana Rosová a nastupující generace žáků Patricie Chalupová,
Lucie Gašperiková, René Novotný, Matyáš Raitr, Jakub Mizera,
Lucie Fabíková a Sandra Hrabovská.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Ploutvaři svedli spoustu napínavých soubojů. Foto: Klára Jurová

• Přes překážky v Aktivity race
Druhý ročník extrémního překážkového závodu zařazeného

do seriálu Aktivity tour se uskuteční v sobotu 23. června –
v 9 hodin začne registrace, v 10 hodin bude start. Na desetiki-
lometrové trase z Discgolfparku Bocheta na vrchol sjezdovky
Svinec a zpět budou jednotlivci a týmy překonávat přírodní i uměle
vytvořené překážky. Pro děti bude připraven dětský překážkový
závod Aktivity Kids. Všichni závodníci dostanou v cíli originální
medaili, vítězové věčnou slávu a ceny. Vyvrcholením závodního
dne bude afterparty v Mäjnl Dance klubu se skupinou Mirai. Regi-
strace a více informací na www.aktivitytour.cz.

Bártková a Knápek mistry Moravy
Mistrovství Moravy v discgolfu proběhlo o druhém květnovém

víkendu v Budišově nad Budišovkou. Z novojičínského klubu Mora-
vian Gators si nejlépe vedla Eliška Bártková, která ovládla kategorii
Women a odvezla si domů zlato. Petra Greplová vybojovala po
skvělém návratu z mateřské pauzy třetí místo. V kategorii Junior
se stal mistrem Moravy Jakub Knápek s nejlepším skóre turnaje.
Druhé místo po napínavém souboji vybojoval Bohdan Bílek, jenž
měl zároveň nejvíce eaglů v turnaji. Posledním klubovým zástup-
cem na stupních vítězů byl Radek Knápek – v kategorii Master
obsadil třetí místo.
Jakub Knápek, Moravian Gators

Memoriál se zápasníkům vydařil

Domácí Kristián Očka (v červeném dresu) vybojoval stříbro. 
Foto: Daniel Herman

Osmnáctý ročník Memoriálu Miroslava Rešla, mládežnické soutěže
ve volném stylu, uspořádal dvanáctého května oddíl zápasu zdejší
tělovýchovné jednoty. Zúčastnilo se ho přes 170 zápasníků ze dva-
nácti českých a sedmi slovenských oddílů.

Domácí oddíl reprezentovalo dvaadvacet závodníků a závodnic.
Šestnáct z nich vybojovalo medaili. Žádného přemožitele nenašli
Natálka Švrčková, Ondřej Gulán, Vojtěch Kundrát, Tomáš Špetík
a Michal Fedák, stříbrné medaile vybojovali Anička Jáklová, Zuzanka
Jančová, Samuel Polášek, Kristián Očka, Rostislav Janča, Patrik Škar-
ka a Matěj Gulán, cenné třetí místo obsadili Jakub Fojtík, Ondřej Sza-
rowský, Ríša Urbánek a Daniel Baron. V hodnocení družstev zvítězili
novojičínští zápasníci před celky Sokola Vítkovice Ostrava a Krnova.

Celodenní klání sledovalo množství fanoušků, kteří v hale ABC
vytvořili bouřlivou atmosféru. Ke zdárnému průběhu memoriálu při-
spěla finanční podpora města.
Jiří Gold, předseda oddílu

Orca Cup plavcům svědčil

Deset juniorů Plaveckého klubu Nový Jičín se zúčastnilo jubi-
lejního, 20. ročníku plaveckého mítinku Orca Cup v Bratislavě.
Ve velmi kvalitní mezinárodní konkurenci předvedli vynikající výko-
ny. Ve svých kategoriích se dokázali prosadit v pětadvaceti dis-
ciplínách do finále a devětkrát na stupně vítězů. 

Nejúspěšnější byli Petra Kociánová, která vybojovala tři zlaté
a bronzovou medaili, a David Koutný se ziskem jedné zlaté, tří
stříbrných a bronzové medaile. Dalšími finalisty byli Silvestr Adá-
mek, Matěj Knesl, Ondřej Knesl, Josef Kratochvíl, Jan Sazovský
a Marie Skopalová.

O výborném vystoupení našich plavců svědčí skutečnost, že
při 58 startech ve 43 disciplínách překonali svůj nejlepší osobní
výkon a nikdo neodjel z Bratislavy bez zlepšení. Ze všech skvělých
výkonů vynikají především Petřin triple v kraulových disciplínách
a Davidovo famózní prolomení minutové hranice v disciplíně sto
metrů motýlek.
Vlastimír Perna

Naši plavci předvedli v Bratislavě skvělé výkony. Foto: Vlastimír Perna

Sportovní pozvánka
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2. místo: Gabriela Žitníková

3. místo: Petr Lenart

Fotosoutěž čtenářů – 86. kolo

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 Novoji-
čínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.

Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden sní-
mek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou drobnější úpravou
a s použitím snímku k propagaci města.

Mnozí ze soutěžících asi bývají
posmutnělí, když zaslaný snímek,
ač se jim zdál být zajímavý,
neuspěl. Vskutku schází mnohdy
málo, aby jim hodnotitelé dali svůj
hlas. Stačil by malý úkrok do stra-
ny, snímek více přiblížit anebo
ubrat něco z nekonečné oblohy ve
prospěch objektu….  Často stačí
vyklonit se v pravý čas asprávným
směrem z okna (ale opatrně!)
a může z toho být snímek vítězný.
1. místo získává Richard Klos prá-

vě za snímek, za kterým nemu-
sel vytáhnout paty z domu
a nám přináší zase pohled na
Nový iStarý Jičín, když se slun-
ce ubírá k západu.

2. místo patří Gabriele Žitníkové
za snímek, který přináší zase
vycházející slunce nad půvab-
nými bludovickými stráněmi
(blahopřejeme ke 20. výročí
Bludičky!).

3. místo za poněkud zdeformo-
vaný, ale objevný pohled na věž
našeho farního kostela získává
Petr Lenart. Pavel Wessely

Uzávěrka příštího čísla bude 18. června ve 12 hodin.

1. místo: Richard Klos
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