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Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce do klubových

prostor na baště městského opevnění na besedu Markéty a Pet-
ra Veličkových nazvanou Manifest krajinářské architektury
k výstavě, která se zde uskutečnila v září až prosinci 2020. Datum
a čas besedy, podobně jako výroční členské schůze, bude upřes-
něn na vývěskách, internetových stránkách a facebookovém
profilu klubu, kde v případě uvolnění vládních omezení budeme
informovat o aktuálních akcích. 

Zároveň oznamuje se zármutkem v srdci, že nás ve čtvrtek
11. února 2021 ve věku osmdesáti let navždy opustila dlouholetá
členka výboru klubu, správkyně klubové knihovny, dobrá duše
spolku paní Krista Mičková. Budeme na ní vzpomínat jako na
srdečnou hostitelku a vždy elegantní milovnici módy, především
klobouků, umění a hudby, vítající veřejnost při klubových před-
náškách a vernisážích při vstupu svým nesmělým milým úsmě-
vem. Bude nám velmi chybět! 

Klub rodáků a přátel města

Dobrovolnice ADRY vydává knihu

Dvě dobrovolnice ADRY Frýdek-Místek, která působí v Novém
Jičíně, i v těchto nelehkých časech vyvíjejí zajímavé aktivity. Adéla
Jedlitschková z Nového Jičína, dobrovolnice klubu Stromeček pro
pozůstalé děti při mobilním hospici Strom života, vydává knihu Liščí
proroctví: Za hranicemi lesa. A Barbora Vlčková z Kunína, která se
věnuje dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí, je ilustrá-
torkou této knihy. Žánrově kniha spadá do fantasy literatury a měla
by oslovit dívky ve věku 14 až 18 let.  Bližší informace lze dohledat
na blogu autorky: https://adelajedlitschkova.wixsite.com/website.
Kniha by měla spatřit světlo světa na podzim letošního roku.
Adéla Výskalová

Adéla Jedlitschková (vpravo) a Barbora Vlčková s výtiskem knihy.
Foto: Archiv Adély Jedlitschkové

Veleli evropskému workshopu
Na Mendelově střední škole jsme si nyní vyzkoušeli, že dis-

tančně a online lze s úspěchem zorganizovat nejen klasickou
výuku, ale i mezinárodní workshop. Čtyři studentky 3. ročníku
oboru veřejnosprávní činnost vedly v rámci programu Erasmus+
Learning Democracy and Civic Engagement mezinárodní týmy,
jejichž úkolem bylo realizovat projekt financovaný z participa-
tivního rozpočtu. Snaha povzbudit obyvatele k aktivnímu občan-
ství a nechat je spoluvytvářet veřejný prostor na základě jejich
preferencí a nápadů se v našem městě již pevně uhnízdila. Jsme
proto vděční za to, že město Nový Jičín se stalo spoluorgani-
zátorem a spolupořadatelem workshopu.

V týdnu od 1. do 5. února studentky a učitelé ve spolupráci
s vedením města připravili řadu konkrétních a praktických aktivit,
jež vedly k vytvoření čtyř projektů, které zlepšují veřejný prostor.
Mezinárodní týmy složené ze studentů středních škol z norského
Askimu, španělské Murcie, estonské Narvy a Mendelovy střední
školy přišly s projekty na vytvoření lesního baru, altánku „pro
ztracené duše“, půjčovny sdílených kol a veřejného piknikového
místa. Nápady vzešly od českých studentek, nicméně byly detail-
ně vypilovány až spoluprací v týmech.  

Místostarosta Ondřej Syrovátka na úvod účastníkům vysvětlil,
jak je koncept participativního rozpočtu využíván v Novém Jičí-
ně. Účastníci workshopu poté obhlédli vybranou lokalitu při
virtuální procházce, nahlédli do katastrální mapy, posbírali
inspirace ze svých zemí, sepsali projektovou přihlášku, vyplnili
rozpočet, pro svůj projekt získali podporovatele, vytvořili pre-
zentaci a tu přihlásili do soutěže, v níž obhajovali svůj nápad
před komisí.

Během týdenního programu jsme mysleli také na aktivity roz-
víjející měkké dovednosti účastníků a na vzájemné kulturní obo-
hacení. Workshop probíhal výhradně v angličtině. Úspěšně jsme
se vyrovnali i s tím, že jednou z účastnic byla hluchá studentka
ze Španělska. Za základní pracovní platformu jsme vybrali vir-
tuální pracovní nástěnku Padlet, z níž jsme se prostřednictvím
Google konferenčních hovorů, videí, vizualizací v Canvě, ově-
řování v Kahootu, hlasování v Mentimeteru či spolupráci v Jam-
boardu dopracovali k výsledkům, jež nakonec dalece překonaly
naše očekávání a sklidily uznání a velmi pozitivní zpětnou vazbu.
Pro žáky i učitele je to v době, kdy se vzděláváme s mnoha pře-
kážkami, dvakrát cenná zkušenost.
Petr Zapletal

Setkání pro sběratele
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a dal-

ších předmětů se uskuteční ve středu 17. března od 14:30
do 16:30 hodin v Klubu seniorů Nový Jičín v ulici Msgr. Šrámka.
Přijďte rozšířit svou sbírku nebo nabídnout ostatním své pře-
bytky. Vstupné je dobrovolné.

Zrakově postižené podpoří Kafira
Kafira je neziskovou organizací založenou v roce 2002 se zámě-

rem pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.
I nyní v době pandemie poskytuje své služby a pomáhá potřebným
zvládnout jejich handicap.

V Kafiře se snažíme vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje
a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální
služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují
šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Zrakově postiženým
nabízíme podporu soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost a při
zvládání činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné
kompenzační pomůcky, její zapůjčení a předvedení, stejně jako
s vyřízením žádosti na její pořízení. Naši odborně vyškolení lektoři
naučí klienta samostatného pohybu ve venkovním i vnitřním pro-
středí, stejně jako výuku Brailleova písma či zvládnutí informačních
a komunikačních technologií. 

Služby poskytujeme bezplatně, a to jak ambulantně, tak v teré-
nu v rámci celého Moravskoslezského kraje, ve střediscích
v Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, a Frýdku-Místku. Uživateli
našich služeb jsou dospělí a senioři se zrakovým nebo zrako-
vým kombinovaným postižením. Bližší informace získáte na
www.kafira.cz.
Radim Miklas


