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Město Nový Jičín
Mimořádná příloha

Kde se spojuje
noblesa starých
časů a rychlý
rozvoj

Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Srdečně váS

zveme na
SLavnOST
měSTa
nOvÝ JIčÍn

6.–7. září 2019
Změna programu vyhrazena.
Při této akci může být pořizována audio, video a foto dokumentace za účelem
propagace institucí města Nového Jičína, a to zveřejněním na webových
stránkách, sociálních sítích, v médiích a v dalších prezentačních materiálech.

www.slavnostmesta.cz
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„Pozice starosty města přináší
každý den nějaká překvapení“
Bydlení a neutěšený
stav sportovišť. To považuje za současné nejdůležitější problémy k řešení
starosta Nového Jičína
Stanislav Kopecký. Těší
se na brzkou slavnost.
Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

P

oprvé se 47letý Stanislav Kopecký chystá na Městskou
slavnost jako starosta. Nervozitu však prý zatím necítí. Naopak. Největší společenskou
událost města si hodlá pořádně užít.
„Když člověk vidí, kolik lidí a s jakým nadšením se do slavnosti zapojuje, tak se na to vždy těším. Novojičínská slavnost je jen jedna,“ říká rodák
z Nového Jičína.
Byl jste pravidelným návštěvníkem slavnosti i v minulých letech?

„Úplně top místo, kde
jsem snad dvakrát
týdně, je vrcholek
Svince.“
Ano. Ani si nevzpomínám, že bych někdy vynechal. Naši slavnost vnímám
jako něco mimořádného, ať už zapojením občanů a různých spolků, nebo
opravdu bohatým programem. S něčím takovým jsem se v jiném městě nesetkal. Nenucenou formou se připomíná minulost města a současně prezentuje současný život v něm.
Letos bude slavnost prezentovat
hned několik výročí...
Právě to jsem měl na mysli. Uplyne
220 let od založení Tonaku, 140 let od
vzniku továrny na světelnou techniku,
dnešní Varroc a Hanon, a 120 let od
otevření hotelu Praha. Určitě máme
co připomínat a oslavovat.
Novému Jičínu se přezdívá město
klobouků. Ale nosí klobouky i první muž města?

První muž Nového Jičína Starosta Stanislav Kopecký považuje Masarykovo náměstí za nejkrásnější v celé republice. Unikátní historické centrum se příští týden promění v dějiště tradiční slavnosti. Foto: Alexandr Satinský, MAFRA
Tak v létě si nedokážu představit, že
bych byl bez klobouku, i když to je samozřejmě klasický slamák. I ty však
Tonak vyrábí. Už před několika lety
jsem navíc od firmy dostal takzvanou
zmijovku, tu zase pravidelně nosím
při odklízení sněhu (smích). Klasický
klobouk vnímám jako určitý znak noblesy a jako starosta Nového Jičína už
jsem si jeden samozřejmě pořídil.
Starostou jste něco přes devět měsíců. Překvapilo vás něco, ať už mile,
nebo nepříjemně?
Pozice starosty přináší každý den nějaká překvapení. Ale nečekal jsem, že
tato funkce bude znamenat tak absolutní ztrátu soukromí, vůbec není čas
na rodinu. Na druhé straně s lidmi rád
komunikuji a záleží mi na tom, co se
ve městě, takže mi to nevadí.
Co považujete za hlavní úkol svého
působení v čele města?
Pro mě osobně to je zlepšení stavu
městského bytového fondu. Tam jsou
z minulosti obrovské rezervy, mnohé
byty jsou ve špatném technickém sta-

Profil
Stanislav Kopecký
Narozen před sedmačtyřiceti lety
v Novém Jičíně.
● Vystudoval sociální pedagogiku, naposledy pracoval jako pedagogický
pracovník v novojičínském dětském
domově, poté na dopravním odboru
městského úřadu.
● Po volbách v roce 2018 se jako lídr
hnutí ANO stal starostou.
● Ženatý, dvě děti, mezi záliby řadí
sport, závodně hraje stolní tenis.
●

vu. Určitě budeme podporovat výstavbu bytových domů, proto jsem rád, že
se rýsuje velký investor pro výstavbu
v prostoru Dolní brány.
Vím, že ve městě je i nedostatek pozemků pro rodinné domy...
To máte pravdu. Lidé se mě neustále
ptají, jestli budou nějaké lokality pro
rodinné domy. Jsem tedy rád, že do
jednoho roku budeme prodávat zasíťované pozemky v lokalitě Za školou

v místní části Žilina, poté chceme pokračovat v zástavbě lokality Tolstého
pod Skalkami ve směru na Loučku.
Určitě se ve městě najde i jiná oblast k řešení než bydlení...
Chceme zapracovat na problému parkování, hodláme rozšířit cyklostezky.
Velkým tématem je rekonstrukce a dobudování sportovního areálu letního
a zimního stadionu. Plánujeme připravit projektovou dokumentaci pro výstavbu multifunkční haly. Letos město
přispělo třinácti miliony korun tělovýchovné jednotě na rekonstrukci haly
ABC, příští rok se budeme podílet na
rekonstrukci atletického oválu a travnaté plochy. Problémů je dost, ale rozpočet není nafukovací.
Máte v Novém Jičíně a v jeho okolí
nejvíce oblíbená místa?
Jistě musím zmínit centrum s unikátním náměstím. Mám hodně rád Bludovice, kde jsem strávil dětství. Ale úplně top místo, kde jsem snad dvakrát
týdně, je vrcholek Svince a pak blízká
studánka.
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Klobouky, světlomety i hotel.
Slavnost připomíná výročí
Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

Z

atímco loni Slavnost města Nového Jičína nemohla pominout sto
let od vzniku Československa, letos se v pátek 6. září a v sobotu 7. září
tematicky vrací takřka výhradně do
novojičínských dějin.
Připomene tak 220 let od příchodu
kloboučníků Hückelů a založení předchůdce dnešního Tonaku, dále pak
140 let výroby světelné techniky prezentované názvy jako Rotter – Autopal
– Visteon – Varroc a Hanon. A do třetice pak 120 let od okamžiku, kdy byl
hned vedle náměstí otevřen špičkový
hotel Heinrichshof, nyní Praha.

Nelze vyzvednout všechny akce
26. ročníku slavnosti, byť by si to zasloužily. Navíc o odhalení busty továrníka Augustina Hückela, výstavě o historii Autopalu nebo křtu nové knihy
o historii Tonaku se píše podrobně na
jiných místech přílohy.
Ale pojďte se projít dalšími velkými
lákadly slavnosti, která rozhodně nemůžete minout.
Nový Jičín – město komínů
Pro někoho jsou symbolem špinavého
ovzduší, ale před sto lety a ještě dále
do minulosti komíny znamenaly důkaz průmyslového rozmachu města.
A Nový Jičín nebyl výjimkou.
Dokonce se tradovalo, že jich ve městě stála rovná stovka. Na nové výstavě

INZERCE

Nový Jičín
– město
basketbalu

Basketbal je sportovní odvětví, které
má v Novém Jičíně dlouholetou tradici. Jeho novodobá historie se píše
od roku 1990, který nastartoval slavnou éru 19 let strávených v extraligové soutěži. Letos pak uplynulo 20 let
od zisku titulu Mistrů České republiky,
který klub BC Nový Jičín vybojoval.
Byl jediný, o to vzácnější...
Z ekonomických důvodů tým extraligu v roce
2011 opustil, nicméně vůle a zázemí sportovní haly s bazénem znovu vynesly hlavní A tým
z oblastního přeboru do druhé nejvyšší soutěže.
Veřejnost tak stále vnímá Nový Jičín jako město
basketbalu, dokladem je toho velká návštěvnost
i prvoligových utkání, ve kterých dostávají šanci
zejména místní odchovanci.
Basketbalový klub se stará o chlapce všech
věkových kategorií. Od přípravky až po dorostence. Na palubovce se na tréninku střídá okolo
stovky dětí. Kromě toho umožňuje svým příznivcům i další basketbalové zážitky. V loňském
roce hostila novojičínská hala Mistrovství
České republiky kategorie do 12 let. Letos
v únoru tu proběhl Finálový turnaj Českého
poháru v basketbalu.

www.basketnj.cz

připravené Muzeem Novojičínska se
o tom můžete přesvědčit, vernisáž ve
výstavní síni na Staré poště se koná
v pátek v 17 hodin.
K vidění budou například unikátní
fotografie, ale také řada zajímavých

26

ročníků Městské slavnosti
se už uskutečnilo v Novém
Jičíně. Koná se vždy
na začátku září.

dobových dokumentů z továren, které už většinou zmizely.
Ivan Mládek a Lenny
Hned první den slavnosti vystoupí na
Masarykově náměstí velmi oblíbení in-

terpreti. V devatenáct hodin začne
koncert Ivana Mládka, autora takového hitu jako Jožin z Bažin. O hodinu
a půl později se představí zpěvačka
Lenny, určitě zazní i její dosud nejznámější píseň Hell.o.
Klobouková soutěž
Novému Jičínu se rovněž přezdívá
město klobouků, takže nemůže chybět soutěž o co nejoriginálnější pokrývku hlavy. Registrace soutěžících
se koná v sobotu od 13 do 14.30 hodin
na Masarykově náměstí, vyhlášení
a ocenění se poté uskuteční na hlavním pódiu slavnosti v 17.15 hodin. Pořadatelé upozorňují, že větší šanci na
konečný úspěch mají klobouky vlastní
výroby.
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Slavnostní průvody
Program bez průvodu po obvodu náměstí až před hlavní pódium už je
v podstatě nemyslitelný. Stovky účinkujících v nejrůznějších dobových kostýmech projdou historickým centrem
města poprvé v sobotu v deset hodin
a posléze také v patnáct hodin. Kostýmy si lze ještě před slavností půjčit.
Marie Rottrová a Ewa Farna
Markétka, Lásko, voníš deštěm, Ten
vůz už jel, Kůň bílý... To je jen malá
část písní, které neodmyslitelně patří
k Marii Rottrové. Tato interpretka přezdívaná Lady Soul vystoupí v 18.45. Večerní koncertní část od 22 hodin obstará populární zpěvačka Ewa Farna.
Videomapping a ohňostroj
Už tradiční závěr slavnosti. Ve 21.15 začne videomapping zaměřený na již
zmiňovaná výročí a ve 23.15 hodin oblohu rozzáří čtvrthodinový ohňostroj,
který si prý nezadá s tím novoročním.
Závěr letošní slavnosti pak patří koncertu skupiny Fast Food Orchestra.

Lady Soul Hlavní hvězdou koncertní části novojičínské Městské slavnosti se v sobotu 7. září od 18.45 hodin na Masarykově
náměstí stane Marie Rottrová, která vystoupila i na loňském festivalu Colours of Ostrava. Foto: Adolf Horsinka
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Hala s bazény nabízí
sport i relaxaci po celý rok

Komplex kry
r tého a venkovního bazénu
se sport
r ovní halou stojí v Novém Jičíně od 70. let minulého století. Poslední
tři roky doznal areál značných změn.
Postupným procesem revitalizace město investovalo do rekonstrukce budovy
v ,
technologií a úpravy
v venkovních hřišť
více než sto milionů korun. Vybavení tak
dosáhlo úrovně moderních sport
r ovišť.
Návštěvníci tohoto zařízení tak mohou využít kry
r tý plavecký bazén doplněný o novou

relaxační zónu s velkou vířivkou pro dvanáct
osob. K letním vodním hrátkám pak slouží
venkovní bazén s délkou padesáti metrů.
Součástí rozlehlého venkovního prostoru
je tobogán, brouzdaliště pro děti a několik
nových sport
r ovních ploch, který
r m dominuje
multifunkční aréna s umělým osvětlením.
Dále jsou zde beachvolejbalový kurt
r , posilovací workout a herní prv
r ky pro nejmenší,
včetně zastíněného pískoviště.
Lidé sem mohou za sport
r em a relaxací za-

vítat v kterémkoliv ročním období. Součástí
objektu je také rekonstruovaný penzion
s kapacitou osmadvaceti lůžek.
Toto oblíbené centrum sport
r u v Novém Jičíně, přes zdánlivý klid, čeká ale ještě další výrazný zákrok. Připraven už je projekt
závěrečné proměny, kdy klasickou keramickou vanu venkovního bazénu nahradí
nerezový plášť a koupací prostor vyplní
zcela nové vodní atrakce.

www.bazennovyjicin.cz

6

sobota 31. 8. 2019 ❘ MLADÁ FRONTA DNES

Město Nový Jičín

Kniha o Tonaku mapuje celou
220 let trvající historii továrny
Žádná jiná firma na světě nevyrábí klobouky
tak dlouho jako Tonak
Nový Jičín. Od roku 1799
až do současnosti nebyla produkce pokrývek
hlavy přerušena.
Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

D

osud se nepodařilo zmapovat
220 let výroby klobouků v Novém Jičíně, potažmo ve střední
Evropě, tak podrobně, jako se to povedlo nyní.
Muzeum Novojičínska ve spolupráci
se společností Tonak vydávají publikaci s názvem Tonak 1799–2019, kde na
téměř 400 stranách odvíjí slavnou éru
i problémová období náročné výroby
pokrývek hlavy. „Kniha je výsledkem
takřka dvou desítek let náročného získávání informací z různých zdrojů,“
přiblížil autor publikace Radek Polách, historik Muzea Novojičínska.
Na knize kromě mnoha odborníků
a institucí spolupracovali i potomci původních majitelů firmy Hückelů. Zástupci rodiny se dokonce zúčastní
křtu knihy na novojičínské slavnosti
v sobotu 7. září dopoledne.
„Například se nám podařilo získat informace o poválečné výrobě Hückelů
v Bavorsku nebo o produkci za 2. svě-

Ve znamení klobouků Historik Radek Polách z Muzea Novojičínska ukazuje svou reprezentativní knihu o Tonaku, v pozadí
dobový obraz kloboučnické továrny a portrét továrníka Augusta Hückela z roku 1914. Foto: Alexandr Satinský, MAFRA
tové války. V publikaci je mnoho unikátních dokumentů,“ přiblížil Polách.
Autor také zaznamenal řadu pozoruhodných návštěv novojičínského Tonaku. „Například v roce 1942 dorazil
říšský pokladník Franz Xaver
Schwarz, v roce 1970 sovětský maršál
Jeremenko, nigerijský princ Bause-

dum, ale také Emil Zátopek nebo Waldermar Matuška,“ vyjmenoval Polách. Upozornil, že exkluzivní kniha
se stane součástí prezentace Tonaku
na výstavě Expo 2020 v Dubaji.
Jan Nepomuk Hückel přišel do Nového Jičína v roce 1799 a nejprve působil
v ulici Dolní Brána. Výroba se prudce

rozvíjela a v 60. letech 19. století Hückelové zakoupili pozemky v lokalitě
zvané Rybníčky. A tam se klobouky
„rodí“ dosud. „Žádná kloboučnická
firma nevyrábí tak dlouho bez přestávky. Propočetli jsme, že za 220 let se
u Hückelů a v Tonaku zhotovila miliarda pokrývek hlavy,“ doplnil Polách.

Historie Na fotografii vlevo dělníci firmy na začátku 20. století, vpravo pohled do plástevny v roce 1909. Foto: Muzeum Novojičínska a Státní okresní archiv Nový Jičín
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Farma Luční dvůr - rodinná farma s tradicí
V malebné krajině CHKO
Poodří hospodaří rodina
Klečkových již od roku
1992. K dispozici jsme
měli zpočátku výměru jen
200 ha orné půdy, z čehož
pouhých 10 ha bylo
v našem vlastnictví.
V roce 1996 jsme zrekonstruovali a přistavěli nové objekty v krásném místě
zvaném Luční dvůr, ke kterému se váže
víc než stoletá historie. A od té doby se
naše farma neustále rozrůstá. V dnešní
době hospodaříme na 825 ha orné půdy,
z čehož 400 ha je našich vlastních. Produkce farmy je zaměřena především
na rostlinnou výrobu, kromě obilovin
a olejnin pěstujeme od samého počátku
také brambory a později i cibuli.
Farma je neustále modernizována a inovována. Aby se mohla rozvíjet, tak byl

v roce 2014 zrekonstruován sklad brambor o kapacitě 500 tun, ve kterém je možné díky klimatizaci skladovat brambory
až do další sklizně. V roce 2018 došlo
k výstavbě dalšího klimatizovaného skladu o kapacitě 1000 tun a byla také zpro-

vozněna nová faremní prodejna. V současné době je před dokončením stavba
skladu na cibuli o kapacitě 700 tun.
V dnešní době již vede farmu další generace rodiny Klečkových, která pokračuje v modernizaci a růstu farmy pomocí uplatňování moderních a efektivních
technologií.
Již více než 20 let na farmě pěstujeme
a prodáváme pečlivě vybrané, v naší
kuchyni vyzkoušené odrůdy brambor,
na výběr jsou salátové, přílohové, žluté
i červené. Tímto chceme svým zákazníkům nabídnout kvalitní chutné brambory
z regionálního zdroje, pro které se budou rádi vracet. Se současnou výměrou
40 ha jsme největšími pěstiteli brambor
na novojičínsku. Většina pěstovaných
odrůd jsou brambory vhodné k dlouhodobému skladování.
Historie Bartošovické cibule není příliš dlouhá, pěstujeme ji teprve od roku
2016. Důvod byl prostý - nabídnout zákazníkům kromě kvalitních brambor
také opravdu kvalitní cibuli. A proto jsme
si vybrali polopozdní odrůdy Rijnsburského typu, které vynikají dlouhodobou
skladovatelností a velmi
vysokým obsahem silic.
První rok jsme začali s výměrou necelého
1 ha. Z důvodu velmi
pozitivních ohlasů výměru neustále zvyšujeme,
čímž se Farma Luční
dvůr dostala až na pozici největšího pěstitele
cibule v moravskoslezském kraji. Díky pořízení
nejmodernějších strojů
na setí, ošetřování a sklizeň cibule dokážeme
všechny operace dělat

v optimálních termínech a tím nabídnout
zákazníkům opravdu kvalitní a chutnou
cibuli, která jim nejen dlouho vydrží, ale
zajistí i skutečný kulinářský zážitek.
Bartošovické brambory i cibule získaly
díky své kvalitě opakovaně certiﬁkát regionálního produktu Moravského Kravařska.

www.farmalucnidvur.cz
Farma luční dvůr

Přijeďte se podívat na naši farmu
do Bartošovic, ať vidíte,
že chutné a kvalitní české brambory
a česká cibule nejsou jen mýtus,
ale že je zde stále skupina lidí,
která je pro Vás pěstuje s lásk
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Po více než šedesáti letech se do parčíku před
výrobce klobouků Tonak v Novém Jičíně vrátí
busta spoluzakladatele
firmy Augustina Hückela. Originál odstranili komunisté, kopii busty
schraňovali v Německu.
Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

B

yl to kapitalista, fabrikant, navíc německé národnosti.
Pryč s ním. Tak nejspíše uvažovali někdy v 50. letech minulého století iniciátoři odstranění busty Augustina Thomase
Hückela, spoluzakladatele kloboučnické firmy Hückel–Tonak v Novém Jičíně, z parčíku před areálem továrny.
Originál bronzové plastiky i s kamenným podstavcem sice nenávratně zmi-

Busta továrníka se vrátí
do parčíku. Kopie ležela
v německém archivu
zel, ale po zhruba šesti desetiletích kopii památníku do parku vrátí Klub rodáků a přátel Nového Jičína.
„Odstranění busty člověka, díky kterému se Nový Jičín může nazývat městem klobouků, byla velká hanebnost.
A právě letos, kdy Tonak slaví 220 let
založení a současně si připomínáme
třicet let od konce socialismu, je ideální čas na její návrat,“ vysvětlil předseda novojičínského klubu Pavel Wessely.
Slavnostní odhalení se uskuteční první den Městské slavnosti, tedy v pátek
6. září v 15 hodin. „Účast přislíbili i po-

INZERCE

Muzeum Novojičínska
Vás zve na výstavu

Kdysi a nyní Parčík s památníkem ve 30. letech a dole stejné místo v současnosti, připravené na návrat busty. Foto: Muzeum Novojičínska a Josef Gabzdyl

Výjimečná výstava mapující tradiční
výrobu kočárových a automobilových
lamp v Novém Jičíně od roku 1879

Od 6. 9. 2019 do 5. 1. 2020

Žerotínský zámek v Novém Jičíně
Výstava je pořádána ve spolupráci s Varroc Lighting
Systems, s.r.o. a Státním okresním archivem Nový Jičín
září: úterý-pátek 8-12, 13-17; sobota-neděle 9-16
říjen: úterý-pátek 8-12, 13-16; sobota-neděle 9-15
listopad-leden: úterý-pátek 8-12, 13-16; neděle 9-15

www.muzeumnj.cz

tomci Hückelů. Určitě jsme rádi, že se
celé místo postupně podaří zvelebit,“
řekl předseda klubu.
Původní busta Augustina Hückela
byla odhalena v roce 1933, autorem
byl novojičínský sochař Leopold
Hohl. Zatímco dolní část parčíku sloužila k připomenutí kloboučnické tradice, horní část využívali zaměstnanci
firmy a občané města k odpočinku.
Jen zcela náhodně Wessely loni na
podzim nalezl v archivu odsunutých
obyvatel Novojičínska v německém
Ludwigsburgu kopii busty.
Bez ní by museli plastiku vytvářet

jen podle dobových fotografií. „Vůbec
jsme o této kopii nevěděli, o to radostnější překvapení to bylo,“ poznamenal Wessely.
Klub se nakonec při výrobě kopie
rozhodl pro moderní metodu – se svolením krajanů byla busta detailně naskenovaná a pak „vytištěna“ pomocí
metody 3D. „To vyjde znatelně levněji
než klasické odlévání do bronzu,“ vysvětlil Wessely.
V parčíku už na obnovenou bustu
čeká čerstvě osazený kamenný sokl,
renovace doznalo okolní zdivo i nejbližší okolí.
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Cesta světla ukáže vývoj firmy
Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

O

d luceren až po špičkové moderní světlomety. Výstava nazvaná
Cesta světla představí historii výroby osvětlovací techniky v Novém Jičíně, která letos završila 140 let.
Expozice v Rytířském sálu a Kamenné síni v Žerotínském zámku začne
příští týden a potrvá do ledna příštího
roku. „Výstava obsahuje velké množství unikátních dokumentů, plánů, ale
i různých výrobků,“ poznamenal autor expozice Jan Číp, historik Muzea
Novojičínska.
Podotkl, že úzce spolupracoval například se státním okresním archivem
nebo současným výrobcem, společností Varroc.
Zakladatel firmy Josef Rotter se vyučil ve Vídni klempířem a vyrazil na zku-

Výstava Historik Jan Číp ukazuje jeden z nejstarších výrobků firmy Rotter. Expozice obsahuje mnoho dalších unikátů. Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

šenou. Dorazil nejprve do Kopřivnice,
kde několik měsíců pracoval u firmy
Schustala, předchůdkyně Tatry. Ale
pak se vydal do mnohem většího Nového Jičína.
S výrobou začal v dílně na Dolní bráně 20, později přesunul rostoucí továrnu na okraj města u dnešní Suvorovovy ulice.
Rotterovy podnikatelské způsoby
byly občas svérázné. „Například když
ubývalo práce, tak vytáhl vůz, zapřáhl
koně a naložil velkou bečku vína. Večer se vydal za zákazníky. Vracel se
s prázdnou bečkou a s kapsami plnými zakázek,“ popisuje historik.
Čípa překvapila šíře tehdejší výroby.
Rotter například vyráběl nejen osvětlovací techniku, ale také třeba nářadí
nebo pisoáry.
Firma poté několikrát změnila vlastníka i název, například Autopal, Visteon nebo Varroc.

INZERCE

Mami, proč k nám jezdí mobilní hospic?

K

aždý náš pacient píše svůj příběh,
někdy delší, někdy jen opravdu
krátký, trvající jen pár dnů. Za čtyři
roky je jich už víc než tisíc, jsou různé
– velmi smutné i veselejší, třeba když
se podařilo splnit ještě poslední, občas
i nezvyklé, přání. Konec je ale vždycky
stejný, mobilní hospic pečuje o umírající a společně s rodinou a blízkými
umožní dožít ve známém prostředí,
s věcmi, které nás celý život obklopují,
vypít poslední doušek ze svého hrnku,
vydechnout naposledy ve své posteli.
Držet se za ruku a mluvit beze slov.
„Docela často jsem si uvědomovala, že mám snahu pomáhat, řešit
složité životní situace, ale když přišla
vážná nemoc mojí maminky, nedokázala jsem splnit to, co nejvíce chtěla
– zůstat doma – zemřít doma, bála
se anonymity nemocničního prostředí.
Nevěděla jsem o tom, že lidé mohou
umírat tam, kde to měli nejraději, že
jsou mobilní hospice, které odborně po-

mohou v této těžké chvíli, dokonce rodině uleví, když je unavená a musí řešit
každodenní starosti, včetně péče o pacienta. Více než 2 roky jsme připravovali všechny registrace, hledali vhodné
prostory, spolupracovníky, sbírali zkušenosti. A protože se jedná o terénní
služby, museli jsme zajistit automobily,
přístroje a vybavení. Dnes ani nevím,
jak jsme to dokázali a na začátky raději
nevzpomínám. Teď jsme úplně jinde.
Máme tým profesionálních zaměstnanců, každý z nich do své práce dává kus
srdce, jinak to prostě ani nelze. Máme

5 výjezdových základen – v Novém Jičíně, Rožnově p. Radhoštěm, Havířově,
Přerově a Zlíně, abychom byli na blízku
všem, kteří nás potřebují. Nejdůležitější
však je, že jsme již vyprovodili více než
tisíc pacientů, pomohli jejich rodinám
a blízkým. Děkuji všem, kteří nám pomáhali a pomáhají – sami bychom to
nezvládli…“ říká skromně zakladatelka
Mobilního hospice Andělé Stromu života Marie Ryšková.
Vloni v létě jsme přijali do péče čtyřicetiletou maminku 11leté holčičky.
S nádorem v břišní dutině, v terminál-

ním stádiu života. Všichni kolem se jen
těžce smiřovali s neúprosnou prognózou, zvláště malá dcerka nedokázala
pochopit, proč s ní maminka mluví stále méně, nic společného neplánuje a je
smutná. Skoro každý den za ní přijížděl
Petr – zdravotní sestra a pro ni téměř
bratr, pomáhal od bolestí těla i duše.
Čas, který měla vyměřený, se prodlužoval a občas svitla jiskřička naděje, jestli
se nestane zázrak – nestal. Prožili jsme
s ní a její rodinou 8 měsíců statečného
boje a posléze i klidného smíření s odchodem z tohoto světa.
Každý z nás se jednou může dostat
do situace, kdy bude přemýšlet, jak
zvládne projít posledním úsekem života s milovaným člověkem. Nebojte se,
jsme připraveni podat pomocnou ruku.
S námi se Vám podaří to, co si přeje
většina z nás, jen málokomu se to však
zatím splní. Smrt patří neodmyslitelně
k životu, zaskočí nás, ale měla by být
důstojná a milostivá, je vždy jedinečná.
„Spěchejme tedy milovat lidi,
protože rychle odcházejí“ říká polský básník Twardowsky a má velkou
pravdu.
Tel.: +420 553 038 016
www.zivotastrom.cz
www.facebook.com/zivotastrom
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Nejenom náměstí. Nový
Jičín se může pochlubit
rovněž zajímavými místy, která jsou prozatím
trochu stranou zájmu turistů.
Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

N

Stavební skvost V novojičínské vilové čtvrti patří k nejhonosnějším stavbám dům továrníka a stavitele Ferdinanda Czeicznera z roku 1910. Později tam sídlily jesle, od roku 2001 je vila sídlem městské knihovny. Foto: Josef Gabzdyl

INZERCE

Už přes 25 let
naplňujeme
Vaše pohárky!
Jsme rodinná firma z Nového Jičína
Nabízíme výběrovou kávu a profesionální
kávovary do firem i domácností

www.mixa.cz

ejvětší turistická lákadla Nového
Jičína jsou zřejmá. Návštěvníci
vstoupí na Masarykovo náměstí,
které svým loubím po všech stranách,
morovým sloupem a renesančními
domy patří mezi nejkrásnější ve střední Evropě.
Poté turista nejčastěji zamíří do rohového domu, kde si v Návštěvnickém
centru prohlédne kloboučnické muzeum a Laudonovu expozici.
Následuje Žerotínský zámek s unikátní sbírkou klobouků, a to včetně pokrývek hlavy významných historických osobností.

MLADÁ FRONTA DNES ❘ sobota 31. 8. 2019 ❘ 11

Poledník, vily i studánková trasa.
Projděte si méně známá místa
Pokud to vše už znáte, pak vězte, že
i tak neprohloupíte, když do Nového Jičína přijedete. Město totiž nabízí
i méně známá zajímavá místa.
Studánková trasa
Po vrchu Puntík v místní části Žilina
vede šestikilometrová trasa se šesti studánkami. Každá je jiná, ale všechny nabízejí příjemné zastavení a občerstvení. Už názvy mnohé naznačují: studánka U mlýnků, Mariánská studánka, Turistická studánka, studánka U kříže,
studánka U Ivana, kde je poblíž údajně pohřbený sovětský voják, nebo studánka U sovy.
Projití trasy je možné z obou stran,
a to od bývalé školy nebo od autobusové zastávky U partyzána. Podrobný po-

pis trasy je například na webu městského informačního centra.

vab ani po ne zcela povedené přestavbě před 35 roky.

Honosné vily
Vydejte se z centra města Lidickou ulicí okolo hotelu Praha a záhy se ocitnete ve čtvrti plné nádherných vil někdejších měšťanů a ctihodných úřadů. Zástavba ulic Divadelní, Jiráskova, Slovanská nebo Husova patří k nádherným ukázkám architektury přelomu
19. a 20. století.
Jmenujme namátkou takzvanou
Chladilovu vilu, vilu Stefanie a Julia
Perlových nebo honosný dům stavitele Czeicznera, ve kterém nyní sídlí
městská knihovna. Všemu vévodí budova Beskydského divadla, bývalého
Německého domu, která neztratila pů-

Skalky a Svinec
Pojďte na nejoblíbenější výlet novojičínských občanů. Z centra města vy-
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různých studánek nabízí
šestikilometrová trasa
po svahu vrchu Puntík
na okraji Nového Jičína.

stoupáte asi tři kilometry na výletiště
Skalky, kde se v areálu amfiteátru mohou na velkém přírodním hřišti vydovádět nejen děti.
Poté pokračujte na vrchol Svinec,
kde od konce 19. století stojí kamenný

kříž. Díky unikátnímu rostlinstvu, například různým druhům orchidejí
a hořců, byl Svinec vyhlášen přírodní
rezervací. Bonusem jsou i rozhledy
nejenom na Beskydy a štramberskou
věž Trúba, ale i na celou Moravskou
bránu s okrajovými částmi Ostravy.
Překročte poledník
Není to sice nultý poledník jako v observatoři v anglickém Greenwichi, kde
se můžete rozkročit mezi západní a východní polokoulí, ale západní částí Nového Jičína vede osmnáctý poledník
východní délky. Pomyslná čára, která
tvoří nejkratší spojnici mezi jižním
a severním pólem, je vyznačena dlážděním na chodníku vedle základní školy v Jubilejní ulici.

INZERCE

Střední škola technická
a zemědělská Nový Jičín má nejen dlouhou
tradici a úspěšnou současnost, ale také jednu
mimořádnou osobnost,
která stála v jejím čele před
více jak sto padesáti lety.
Tou osobností byl Karl Gustav Kolb (narodil se roku 1847 ve Šternberku),
který je právem považován za skutečného
zakladatele školy. Je pozoruhodné, že se stal
ředitelem školy v pouhých 22 letech a setrval ve této funkci plných 36 let. Pak se stal
ve svých 58 letech úředníkem tehdejšího
Rakouska - Uherska a pracoval až do svých
71 let, kdy zemřel v Brně a v dubnu 1918 byl
převezen do Žiliny u Nového Jičína, kde je
pochován na zdejším hřbitově.
Za jeho ředitelování došlo k obrovskému
rozmachu školy. Roku 1874 se tehdejší Rolnická škola změnila na tříletou Zemskou hospodářskou školu, aby pak v dalším roce byla
povýšena do stavu středních škol a její název byl Zemská střední hospodářská škola.
Ve školním roce 1881-1882 byla na středních
hospodářských školách Rakouska-Uherska
zavedena maturita, na Moravě se poprvé konala právě v Novém Jičíně. Zemský výbor
moravský pro potřeby školy získal budovy ži-

linského dvora a 37 hektarů zemědělské půdy,
následně v roce 1892 skoupil všechny objekty
a přikoupil další hektary půdy. Při škole byla zřízena botanická zahrada, pokusná pole, ovocná
a lesní školka, byla vystavěna chemická laboratoř. V roce 1876 přibyla meteorologická stanice a roku 1883 semenářská kontrolní stanice.
Prestižní zemědělská škola v rámci celého Rakouska-Uherska měla mezi svými žáky Čechy,
Rakušany, Němce, Poláky, Maďary, Rumuny,
Bulhary, Italy, Jihoslovany, Albánce, Rusy a dokonce také jednoho Číňana.
V současné době Střední škola technická
a zemědělská nabízí širší portfolium oborů
- zemědělských, strojírenských, stavebních
a dřevařských. Tradičním zemědělským
maturitním oborem
je Agropodnikání.
Velký zájem je o studium učebního oboru
Opravář zemědělských strojů. Strojírenské a stavební
podniky netrpělivě
každoročně očekávají
absolventy maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení

a učebních oborů Zámečník, Obráběč kovů,
Nástrojař, Zedník, Tesař, Truhlář, Instalatér.
Po získání výučního listu mohou žáci pokračovat nástavbovým studiem v denní nebo
dálkové formě. Škola má v nabídce i přírodovědný maturitní obor Ekologie a biologie pro
žáky, kteří se chtějí připravit na vysokoškolské
studium přírodovědy, veterinárního, všeobecného
nebo zubního lékařství, farmacie i dalších oborů.
Úspěšné absolvování studijního nebo učebního
oboru znamená jistotu nabídky zaměstnání.
Je běžné, že podnik nabídne žákovi práci již
několik měsíců před tím, než školu úspěšně ukončí.
Absolventi maturitních oborů většinou pokračují studiem na vysoké škole.

www.tznj.cz
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Nová koncepce zlepší parkování
Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

S

oučasným velkým problémem
snad všech měst zůstává parkování. Vedení Nového Jičína se proto
rozhodlo pro strategické a dlouhodobé řešení. Nechalo zpracovat koncepci parkování, která podrobně zmapuje stávající počet odstavných ploch, jejich kapacitu i vytíženost.
„Také prověří potřebnost výstavby
parkovacího domu,“ poznamenala novojičínská mluvčí Marie Machková.
Připravovaný materiál zaznamená
i docházkovou vzdálenost od parkoviště do centra města nebo k zástavbě,
rovněž nabídne opatření, jak takzvanou statickou dopravu ve městě zorganizovat.
„V koncepci tak budou i návrhy nových parkovacích ploch, doporučí re-

Dopravní změny Radní plánují umožnit co nejsnadnější parkování jak občanům
města, tak i jeho návštěvníkům. Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

žimy parkování a možnosti zpoplatnění. Plánujeme také výměnu parkovacích automatů,“ přiblížil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.
Pokud se podaří zajistit možnost
rychlého zaparkování všem účastníkům silničního provozu, tak se současně výrazně sníží negativní vlivy na životní prostředí. „Až třicet procent provozu automobilů totiž tvoří hledání
parkovacího místa,“ vysvětlila mluvčí.
Zpracovávaná koncepce tak má ve
svém důsledku umožnit zaparkování
v blízkosti bytových domů, což ocení
zejména novojičínští občané.
„Současně by měla pomoci co nejsnadněji zaparkovat v centru města,
což zase přivítají zejména podnikatelé
a návštěvníci Nového Jičína,“ shrnula
záměr radnice Lucie Hrdličková z odboru rozvoje a investic.
Důležitý dokument bude hotov na
začátku příštího roku.

INZERCE

NOVÁ ŠKODA KAMIQ.
Odhalení nového modelu
Vážení příznivci značky ŠKODA,
přijměte naše pozvání na odhalení nového
modelu KAMIQ a využijte možnost seznámit
se jako první s tímto novým modelem.
Testovací jízdy, občerstvení a doprovodný program
pro vaše děti připraven.

NOVÁ
ŠKODA
KAMIQ

Budete si rozumět

Odhalení vozu moderuje Gabriela Partyšová.
Termín: středa 4. 9. 2019 od 13:00 hod.
Místo: autosalon AUTOKLEVER spol. s r.o.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOKLEVER spol. s r.o.
Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 414 281
info@autoklever.cz
www.autoklever.cz

4. 9. 2019
od 13:00

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km
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Nový Jičín letos vloží
do oprav městských
bytů 37 milionů korun
Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

M

ěsto se zaměřilo na obnovu
svých bytů a jen letos do renovací investuje 37 milionů korun. Třetina sumy je určena na drobnější opravy, takřka 25 milionů pak na
zásadnější rekonstrukce. Nejvyšší částku, 15 milionů korun, spotřebuje revitalizace domů na Revoluční 36.
„Opravují se tam střecha i lodžie, budova se zatepluje a navíc ze strany od
silnice se byty odhlučňují,“ vyjmeno-

vala mluvčí Nového Jičína Marie Machková.
Na radničním bytovém odboru letos
zavedli i agendu oprav volných bytů,
které jsou delší čas neobyvatelné.
„V minulosti byla obnova bytového
fondu zanedbána a podfinancována,
výnosy z nájemného plynuly na jiné
projekty než zpět na revitalizace bytů
a bytových domů. To chceme změnit,“ přiblížil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.
Dodal, že právě na tento účel bylo vyčleněno 5,5 milionu a také v dalších letech chtějí radní systematicky udržo-

„Výnosy z nájemného
v minulosti plynuly
na jiné projekty.“
Václav Dobrozemský, místostarosta

vat bytový fond v co nejlepším stavu.
„Cílem města je poskytovat kvalitní
bydlení odpovídající běžně dostupným standardům. Ostatně péče o vytváření podmínek pro uspokojování
potřeby bydlení je jedním ze základních úkolů,“ konstatoval místostarosta Dobrozemský.
Od začátku roku bylo v Novém Jičíně
opraveno čtyřiadvacet volných bytů
a v dalších čtyřech se nyní pracuje.
„Průměrná částka za generální opravu jednoho bytu se pohybuje kolem
190 tisíc korun. Zpravidla jde o výměnu elektroinstalace, kuchyňských li-

nek a instalaci bytových ventilací,“ doplnila Eva Friedecká z bytového odboru novojičínské radnice.
Současně s revitalizací bytového
domu na Revoluční 36 stavebníci
mění balkony na Revoluční 6. Na domech v Jičínské ulici 272 a 28. října číslo 4 a 8 se opravuje střecha, na adrese
Masarykovo náměstí 22 se mění okna
a opravuje se fasáda.
„V domě na Jičínské ulici 272 ještě
budeme měnit rozvody, a to včetně
odpadů, a v některých domech necháme vyměnit vodoměry,“ doplnila Friedecká.

INZERCE

VYNAB CZ s. r.o. - 2000–2020

20 let výroby nábytku v Novém Jičíně
Firma oslaví v příštím roce 20 let od zahájení
výroby nábytku a založení firmy. Za dvě desítky let má už za sebou několik generací spokojených zákazníků, o které se stará tým kvalifikovaných zaměstnanců-odborníků ve své
profesi.
Za všechny v krátkosti představil firmu jeden
z majitelů, pan Petr Polášek.
„Ve firmě VYNAB CZ s.r.o. se specializujeme nejen na kuchyně, ale jsme schopni zařídit jakýkoliv
interiér. A to především při dnešních trendech
otevřených prostorů, kdy dochází k propojení
kuchyňského prostoru s jídelnou a obývacím
pokojem. Snažíme se sjednotit design s důrazem na harmonii a zároveň se snažíme skloubit
vkus a individuální potřeby zákazníka s našimi

bohatými zkušenostmi. To vše s využitím nejmodernějších technologií a kvalitních materiálů.
Produkujeme kuchyně nejvyšší možné kvality při
zachování příznivých cen, klademe co největší
důraz na optimální rozložení prostoru a zónového
uspořádání bez zbytečných pohybů. A to s individuálním přístupem, každému na míru.“
Jako jediní v ČR máme zastoupení firmy Grandi Maioliche Ficola a dodáváme na trh výrobky
z lávového kamene. Jeho typickou vlastností je
jedinečnost a nezničitelnost, používaný je jak
v interiéru, tak v exteriéru, prostě všude tam, kde
zákazník požaduje elegantní, stylový nábytek,
který je zároveň neuvěřitelně odolný. Všechny výrobky této firmy se stoletou tradicí jsou navrženy
a ručně vyráběny italskými mistry tohoto řemesla.
Zákazník si může vždy vybrat z mnoha vzorů
z katalogu, nebo si naopak tvar a velikost nechat
„ušít přímo na míru“. Uspokojíme jak drobné požadavky, tak zároveň realizujeme velké zakázky.
Za dobu našeho působení jsme dokončili dodávky kompletních interiérů pro mnoho velkých
stavebních projektů v ČR i zahraničí. Dveře pro
zákazníka se u nás nezavírají s prodejem, po realizaci nabízíme garanční servis zdarma. Po čase se
vracíme zpět do domácností a provádíme seřízení
a kontrolu usazení dvířek a vlastně celého nábytku. Toto je naše přidaná hodnota pro vás, zákazník
je u nás vždy na prvním místě“, uzavírá rozhovor
p. Polášek.

www.vynab.cz

VYNAB Show room, Novosady 10
(vestibul krytého bazénu), Nový Jičín,
Tel.: 603 156 841
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Město Nový Jičín

Slavní, ale utajovaní. Nový Jičín
se nově pyšní úspěšnými rodáky
Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

Fakta
Ve městě zemřel Laudon

Z

naly je tisíce, možná až statisíce lidí, ale nikoliv ve městě,
kde se narodili. V socialistickém Československu totiž vadila jejich německá národnost, a proto po roce 1945 upadli v nemilost. Mělo se na ně zapomenout.
Desítky let se pouze objevovalo, že
se v tomto městě narodila spisovatelka Božena Benešová. Až po roce 1989
se začalo psát o dalších osobnostech.

Zvony smutečně zvěstovaly, že na
věčnost odešel vojevůdce Ernst Gideon von Laudon. Psal se 14. červenec
1790 a v rohovém domě na náměstí
vyhasl život maršála, který jen o dva
roky dříve porazil u Bělehradu obávané Turky. Laudon do Nového Jičína
přijel v rámci obhlídky severních hranic mocnářství a 74letý muž zemřel
na tehdy neznámou nemoc – zvětšení
prostaty. Na domě je Laudonova busta a uvnitř expozice jeho života.

Peter von Rittinger (1811–1872)
Ještě před třinácti lety o tomto rodákovi v Novém Jičíně nevěděli, teď má poblíž Smetanových sadů pamětní desku. Rittinger se zasloužil o rozšíření
těžby uhlí v ostravsko-karvinském regionu, vyvíjel těžební stroje, nakonec
působil v rakouských solných dolech.
Jeho nejslavnějším počinem bylo zkonstruování prvního tepelného čerpadla
v roce 1855. A po Rittingerovi pojmenovali ve Vídni ulici.

A dokonce tam založil národní muzeum. Po Maxmiliánově vraždě musel
sice uprchnout, ale zachránil mnoho
cenných sbírek, některé z nich daroval i novojičínskému muzeu.
Alfred Neubauer (1891–1980)
Chcete-li se před fanouškem sportovních vozů Mercedes znemožnit, řekněte, že neznáte Alfreda Neubauera. Nejprve závodník a poté dlouholetý šéf závodního týmu této německé značky
vedl například legendu motoristického sportu, závodníka Rudolfa Caracciolu. Neubauer také jako první začal využívat tabulové ukazatele v průběhu
závodu. Pokud na staré fotografii uvidíte na závodní dráze nebo v depu poněkud tělnatého muže v klobouku,
pak vězte, že to bude právě Neubauer.

Carl von Schwarz (1817–1898)
Železniční mosty a tunely – to byla doména architekta a stavitele Carla von
Schwarze. Jeho stavitelský rukopis nesou například velký most pro železniční dráhu u Moravičan nebo tunel
u Chocně. Věhlas získal velmi náročnou dráhou z Vídně do Salcburku či
nádražím v Salcburku. Není divu, že
právě tam se stal čestným občanem
dříve než v Novém Jičíně. I své rodné
město nakonec v roce 1880 napojil na
Severní dráhu Ferdinandovu.

Eduard von Orel (1841–1892)
Cestovatel, polárník a císařský námořník proslul jako spoluúčastník rakousko-uherské polární výpravy, která v letech 1872 až 1874 objevila v Severním ledovém oceánu souostroví
Země Františka Josefa. Sloužil arcivévodovi Maxmiliánovi Mexickému.
V roce 1880 byl povýšen do rytířského
stavu a stal se správcem zámku Miamare v Itálii, kde také zemřel.

Fred Liewehr (1909–1993)
Elegantní Oldřich Nový i neodolatelný
Raoul Schránil v jedné osobě. Takovým prý byl herec a operní zpěvák
Fred Liewehr, od roku 1933 člen
věhlasného vídeňského Burgtheateru.
Návštěvnice divadla i divačky jeho četných filmů na něm mohly oči nechat.
Hrál s mnohými filmovými hvězdami
30. až 80. let, například s Romy Schneider. I Liewehr má v rakouském hlavním městě svou ulici.
Dominik Bilimek (1813–1884)
Z Nového Jičína až do Mexika. Taková
byla cesta duchovního, přírodovědce
a zoologa Bilimka. Po boku arcivévody Maxmiliána, který byl v Mexiku korunován císařem, působil jako vědec.

Osobnosti V Novém Jičíně se narodila řada lidí, kteří získali věhlas za hranicemi.
Na snímku nahoře šéf závodního týmu Mercedes Alfred Neubauer (vpravo), dole
herec Fred Liewehr se slavnou Romy Schneider. 2x foto: Muzeum Novojičínska

Gerhard Matuschka (1932–2009)
Trochu jiný příběh. Král československých kadeřníků měl sudetoněmecké
rodiče, ale odsunu unikl díky tomu, že
se matka provdala za Slováka. Pětinásobný kadeřnický mistr republiky založil Vlasové studio Ve Smečkách v Praze, kam docházeli například Václav
Neckář nebo Jana Brejchová. V roce
1979 se Matuschka legálně vystěhoval
do německého Ingolstadtu, kde v kadeřnickém poslání pokračoval.

THIS IS

HANON SYSTEMS
O společnosti Hanon Systems Autopal
Hanon Systems Autopal vyvíjí a vyrábí komponenty klimatizačních a chladicích systémů a řešení pro řízení teploty
a energií v automobilech. Ve dvou technických centrech a dvou výrobních závodech v Novém Jičíně a v Hluku
v současnosti zaměstnává více než 2 000 zaměstnanců.
Do produktového portfolia firmy patří klimatizační hadice, CO2 akumulátory, vodní trubky, vnitřní výměníky
tepla (IHX), chladiče, chladicí moduly, vzduchové a vodní mezichladiče, kondenzátory, nerezové tepelné výměníky
a ventily s technologií EGR (recirkulace výfukových plynů).
Mezi zákazníky společnosti se řadí přední výrobci automobilů.

O společnosti Hanon Systems
Společnost Hanon Systems je dodavatelem kompletní řady řešení v oblasti řízení teploty a energií pro automobilový
průmysl.
Mezi její výrobky patří různé typy řešení pro topení, ventilaci a klimatizaci; chlazení hnacích jednotek; kompresory;
systémy pro distribuci chladiva a řešení pro řízení teploty a emisí pro konvenční i elektrifikované vozy.
Společnost Hanon Systems se sídlem v Koreji má 51 výrobních závodů a 23 inženýrských center a ve vývoji, výrobě
a administrativě zaměstnává více než 22 000 lidí.

Volné pozice:
www.jobs.cz

www.hanonsystems.com

Nově zrekonstruovaný Hotel & restaurant GRAPHIC Nový Jičín
nabízí mimořádný komfort moderních pokojů, špičkově vybavené gastronomické zázemí
a vynikající polohu v rámci města. Díky skvělé poloze je ideálním místem pro Váš pobyt
i realizaci nejrůznějších druhů kulturních, ale také sportovních aktivit.
Naše restaurace si Vás bude snažit získat kulinářským uměním našich kuchařů.
Jako zpestření a rozšíření našeho stálého jídelního lístku připravujeme zajímavé sezónní nabídky
vybraných pokrmů, které jsou pečlivě připravovány.

Hotel & Restaurant GRAPHIC
Vrchlického 1516/2
741 01 Nový Jičín
GPS: 49°35’27.888”N, 18°0’15.855”E
T: +420 555 506 888
E: info@hotelnj.cz
W: www.hotelnj.cz

