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PŘED STO LETY
I slabší počtář si spočítá, že před sto lety se psal rok 1918. Pojďme si 
tedy povídat o tomto výročním roce. V červnu roku 1918 se stále urputně 
bojovalo a umíralo ve válečném konfliktu do té doby nevídaných rozměrů, 
který vešel do dějin jako první světová válka. V zákulisí krvavé řeže se 
také pilně pracovalo na poválečném uspořádání Evropy.
Konec války přinesl rozpad rakousko-uherské 
monarchie a vznik nových států. V Praze byl 
28. října 1918 vyhlášen samostatný českoslo-
venský stát. Proklamace československého státu 
začínala slovy: „Lide československý! Tvůj odvěký 
sen se stal skutkem! Stát československý vstoupil 
dnešního dne v  řadu samostatných kulturních 
států světa!“ Od roku 1918 tak 28. října slavíme 
výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slová-
ků, i když při prosazování myšlenky nového stát-
ního celku u světových mocností byly oba národy 
prezentovány jako jeden národ československý.

Do Nového Města se zpráva o vyhlášení sa-
mostatného státu dostala díky železničářům 
z tehdejšího Německého (dnešního Havlíčkova) 
Brodu v úterý 29. října ráno. Městská rada necha-
la radostnou novinu šířit po městě vyhláškami 
a vybubnováním. Řada domů byla ozdobena čer-
venobílými prapory. „To je nadšení! Plné náměstí 
lidí, jeden vykládá druhému, tvoří se hloučky šťast-
ných a věřících.“ Od pěti hodin odpoledne se celou 
čtvrthodinu slavnostně vyzvánělo zvony zbylými 
po válečných rekvizicích. Na výzvu městské rady 
se novoměstští občané shromáždili před radnicí, 
která tehdy sídlila v budově na Vratislavově ná-

městí č. p. 124/125, sloužící dnes již jen školním 
potřebám. Zde po projevu starosty města Josefa 
Jelínka přečetl profesor reálky (dnešního gymná-
zia) Inocenc Arnošt Bláha proklamaci Národního 
výboru československého a promluvil o významu 
této historické chvíle. Na závěr se nadšeně provo-
lávala sláva osvoboditelům (Masarykovi, americ-
kému prezidentu Wilsonovi a legiím) a společně 
se zazpívala píseň Kde domov můj. „Snad nikdy se 
tak vroucně nezpívala národní hymna jako tenkrát. 
Nadšení a radost lidu nelze vypsati.“

„Nato uspořádán po městě lampionový průvod, 
jehož za zpěvu národních písní účastnily se davy 
z města i vesnic okolních. Mnoho oken slavnostně 
osvětleno, ač bylo zle o svítivo.“ Ze zdí úřadů byly 
strhávány odznaky starého mocnářství – dvou-
hlaví orlové. Na náměstí před dům č. p. 115 byla 
postavena šibenice a na ní pověšen orel z okres-
ního hejtmanství. Ostatní orli skončili v ohni. 
„Večer byla shozena socha Františka Josefa na 
Komenského náměstí a ležela ve škarpě před hos-
tincem. Hostinské nadšení se vystupňovalo, takže 
vycházející chlapi činili na sochu potřebu malou 
i velkou. Pak sochu odstěhovali k druhé hospodě 
a tak se opakovalo dále. Až ráno ležela socha před 
Zábršovým hostincem na Bobrovské ulici (nyní 
Nečasově) samozřejmě celá pokálená. Starosta 
Jelínek (bydlel v domě s věžičkou na Palackého 
náměstí) ji nechal odvézt do svého domu. Sochu 
odvážel na trakaři ruský zajatec, takový dobráček. 
Když se dozvěděl, koho socha (poprsí) představuje, 
polekal se. Po východním způsobu se hluboce před 
sochou klaněl, jak se říká až po pás, a něco rusky 
brebentil. Stejně tak si počínal u starosty Jelínka 
na dvoře, když sochu omýval.“

Prvním zákonem nového státu vydaným ještě 
28. října 1918 se ponechával prozatím v platnosti 
stávající právní řád a v činnosti všechny státní, 
zemské, okresní a obecní úřady. Jelikož Nové 
Město bylo tehdy centrem okresu, zůstal ve své 
funkci i okresní hejtman Jan Hroneš. I s tímto 
symbolem bývalé monarchie se někteří lidé 
hodlali vypořádat. „Přílišné vymáhání válečných 
půjček a neúprosné rekvisice přivábily brzy po pře-
vratu do Nového Města hlouček lidí z Města Žďáru, 
který bouřlivě c. k. hejtmanovi vše vyčítal, přičemž 
i velká nástěnná mapa našeho politického okresu, 
pověšená u jeho stolu, vzala za své. Nejsmělejší 
útočníci chtěli konečně šéfa úřadu shoditi z okna, 

Milí Novoměšťáci,

každoročně se setkáváme na náměstí, abychom společně strávili dva dny oslav našeho města. Těšíme 
se na setkávání se sousedy a přáteli, ocenění sportovců, kteří v uplynulém roce úspěšně reprezentovali 
město, na fajn hudbu, divadlo, zábavu.

Letošní slavnosti Nova Civitas budou vskutku výjimečné. Ponesou se totiž ve znamení oslav stého 
výročí založení svobodné Československé republiky. Stát, který před sto lety naši předkové v čele 
s Tomášem Garriguem Masarykem a Milanem Rastislavem Štefánikem založili, dnes již neexistuje. 
Jisté však je, že základy položené v prvních dvaceti letech existence republiky jsou zdrojem inspirace 
a naděje na svobodný život v demokratické zemi dodnes.

Z těch sto let jsme žili ve svobodě pouhých padesát. Těch druhých padesát bylo poznamenáno dik-
taturou, útlakem a životem pod nadvládou režimů, které nám byly násilím vnuceny zvenčí. Byly to 
roky, které těžce poznamenaly životy celých generací. O to víc snad stojí za to vážit si těch let, kdy 
jsme měli šanci budovat společnost dle vlastních představ a snů.

Přál bych naší zemi, našemu městu i nám všem, aby v těch příštích sto letech bylo svobody, demokracie 
a dobrých časů více než v těch uplynulých.

Tak ať se daří a dobře se bavte.

 Michal Šmarda
 starosta
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což jim však překazil c. k. okresní zvěrolékař, který 
ve vedlejší místnosti úřadoval. Za několik dní se 
podobně odměnila hejtmanovi deputace z Bystři-
ce n. P.“ Obviňování z prorakouského smýšlení 
prezentované na stránkách Horáckých listů si 
užil i novoměstský starosta Josef Jelínek, který 

v březnu 1919 na svůj post rezignoval a v roce 
1923 opustil město a odstěhoval se do Pardubic. 
Přílišná loajalita k monarchii, zejména v době 
války, byla vyčítána i řediteli novoměstské reálky 
Janu Burdovi. Většina členů profesorského sboru 
pod jeho vedením dokonce odmítla pracovat. Jan 
Burda 16. listopadu 1918 nastoupil zdravotní 
dovolenou, a přestože formálně zůstal ředitelem 
až do 31. srpna 1920, do školy se již nevrátil. 
Podporu svých profesorů naopak získali v této 

zlomové době studenti reálky, kteří na škole 
zavedli vlastní samosprávu – studentský senát. 
Studenti vyšších tříd také založili svůj vlastní 
časopis s názvem Úsvit.

Ačkoli byla hned po převratu uzákoněna kon-
tinuita stávajících úřadů, faktickou moc dočasně 
převzaly Národní výbory. A tak byl v Novém Městě 
29. října 1918 po vzoru pražského Národního vý-
boru československého ustaven okresní národní 
výbor. Výbor byl složen ze 17 zástupců jednotli-
vých politických stran působících v novoměstském 
politickém okrese. Do jeho čela byl zvolen nám 
již známý Inocenc Arnošt Bláha. Ve svém půso-
bení se výbor zaměřil především na dvě oblasti. 
První z nich byla národní očista, tedy odstranění 
osob zdiskreditovaných svým protičeským a pro-
habsburským postojem z veřejného života. V druhé 
hospodářské oblasti se věnoval hlavně zlepšení 
zásobování obyvatel potravinami a zprostředko-
vání práce. K prosazení svých záměrů a udržení 
klidu a pořádku ve městě měl okresní národní 
výbor k dispozici Národní stráž – ozbrojený ob-
čanský sbor o síle 70 mužů, složený především 
z členů Sokola. Na výzvu okresního národního 
výboru byla z dobrovolníků z města a okolí, kteří 
se přihlásili k vojenské službě, sestavena Horácká 
legie – ozbrojený oddíl vyslaný k obraně tehdy 
převážně německé Jihlavy. Vytvořeny byly dvě čety. 
První o síle 55 mužů pod velením Josefa Tulise 
odjela do Jihlavy 5. listopadu, druhá následovala 
14. listopadu. „Seřazeni do čtyřstupů jsme vyšli 
Školní ulicí k Brádovům a zpět dolní alejí k nádra-
ží. Na nádraží jsme byli pohoštěni čajem a zákus-
ky a dostali jsme cigarety. Cestou jsme byli často 
fotografováni. Na nádraží stály dva osobní vozy 
ověnčené chvojím a praporky. Nasedli jsme a brzo 
odjeli.“ Činnost okresních národních výborů byla 
ukončena usnesením vlády ze 4. prosince 1918.

Vznik samostatného československého státu 
si na své slavnostní schůzi připomnělo 1. listo-
padu 1918 městské zastupitelstvo. Při této příle-
žitosti byl jednomyslně přijat návrh odborného 
učitele Antonína Málka na přejmenování ulice 
Nové Domy na Masarykovu ulici na počest To-
máše Garrigua Masaryka. Na slavnostní schůzi 
zastupitelstva vystoupil starosta Josef Jelínek, 
který ve svém projevu mluvil o snu „kterýž téměř 
po 300 roků snil český národ… Český národ došel 
po 300 letech poroby samostatnosti a svobody“. 
Zmínka o třísetleté porobě českého národa byla 
v této době velmi častá a velmi oblíbená. Nará-
želo se v ní na osudy českého národa po porážce 
stavovského povstání v roce 1620. Vítanou při-
pomínkou k uspořádání vzpomínkových akcí po 
celé zemi se tak stalo blížící se výročí bitvy na 
Bílé hoře, které připadlo na pátek 8. listopadu. 
V Novém Městě vzpomínková slavnost proběhla 
v tělocvičně obecné a měšťanské školy, kde bylo 
teprve před dvěma dny obnoveno vyučování 
přerušené epidemií španělské chřipky. Trvalou 
připomínkou znovu nabyté samostatnosti se 
měly stát dvě lípy svobody, které byly vysaze-
ny před reálkou v rámci slavnosti uspořádané 
okrašlovacím spolkem a  Sokolem 13.  dub-
na 1919 u příležitosti prvního výročí tzv. Ná-
rodní přísahy (slavnostního prohlášení, že národ 
vytrvá, dokud nezvítězí a nezíská samostatnost 
předneseného Aloisem Jiráskem na manifestač-
ní schůzi v Obecním domě v Praze). Při prvním 
výročí vzniku Československé republiky, tedy 
28. října 1919, byl odhalen v parčíku u vlakové-
ho nádraží i skromný památník připomínající 
tento významný den – mohyla svobody složená 
ze žulových kvádrů.

 Vít Křesadlo, městský kronikář

Tradičně se během sobotního dopoledne a ještě dvě hodiny po poledni představí 

na náměstí a v blízkém okolí organizace, spolky a neziskovky nejen z Novoměst-

ska. I letos je pro všechny děti a mládež připravena soutěž plná vědomostních, 

sportovních i poznávacích úkolů. Stačí si v informačním centru vyzvednout 

soutěžní kartu, splnit úkoly u jednotlivých stánků, získat razítko od prezentu-

jících se organizací a zase ji přinést zpátky. Hraje se o hodnotné ceny a vítězové 

budou vyhlášeni v sobotu 16. června ve 14:30 hodin na hlavním pódiu.

SOUTĚŽ
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Pod tímto novým názvem kapely 
najdete především zpěvačku Kláru 
Vytiskovou, kterou vystihují násle-
dující slova. Raketový start, úspě-
chy, média, vysoké tempo, láska, 
manželství, venkov, dítě, rodina. 
Toto je cesta z kapely Toxique přes 
Country Girl to Home. Leckdo se 
na své cestě zadrhne, ztratí se, po-
sunou se mu priority 
nebo dojde inspirace 
a energie. Klára Vy-
tisková to však zvlád-
la s grácii a elegancí 
sobě vlastní, zralost 
a  zkušenost jí neu-
brala na tvořivosti 
a  energii, natož pak na šarmu 
a sex-appealu. To vše zrcadlí také 
na albu Home, vydaném v  roce 
2015, které stojí na začátku další 
cesty jedné z našich nejrespektova-
nějších mladých zpěvaček. K tomu 
všemu silná podpora od party výteč-
ných muzikantů v čele se zkušeným 
multiinstrumentalistou Matějem 
Belkem, Adamem Kollerem za bi-

cími, Klářinou sestrou Terezou Vy-
tiskovou, známou jako Edna Green, 
a Janem Alešem u kláves.

Klára začala kariéru ve skupině 
Toxique v roce 2008. S úspěšnou ka-
pelou vydala tři alba, získala Anděla 
v kategorii objev roku a tři nomi-
nace, včetně zpěvačky roku. V roce 
2013 začala vydávat sólově singly, 

první Country Girl, 
další Survival, písnič-
ka mapující neotřele 
vlastní manželský 
život, která prorazila 
do rádiových rotací 
a počítadlo zhlédnutí 
na YouTube je již na 

třičtvrtě milionu. Pak přišel duet 
s  Klářinou sestrou, píseň Home, 
a  jako poslední Forever, o mateř-
ství a o tom, jak je člověk zranitelný, 
když intenzivně miluje. Klára vystu-
dovala jazzový zpěv na Konzerva-
toři Jaroslava Ježka, je známá jako 
moderátorka hudebního pořadu 
Medúza a zasedala v porotě 4. řady 
soutěže Česko Slovenská SuperStar.

Jiří Schmitzer

Visací zámek
Zní to až neuvěřitelně, ale Visáči 
spolu hrají již 35 let v původní se-
stavě. Jan „Hony“ Haubert (zpěv), 
Michal „Pixies“ Pixa (kytara, zpěv), 
Vladimír „Savec“ Šťástka (basky-
tara), Ivan „Hroch“ Rut (kytara, 
zpěv), Jiří „Sweet“ Pátek (bicí).
Tato pětice se sešla ještě jako stu-
denti stavební 
fakulty a  díky za-
štítění pražskými 
zahrádkáři mohli 
koncertovat i v teh-
dejším Československu. Jejich po-
pularita rychle rostla, hlavně díky 
hitům Traktor, Mahulena, Dopravní 
značky a Cigára. V 90. letech minu-
lého století se kapela vzdálila od 
původních anarchistických ideálů 
a punkového zvuku a hudebně se 
pak přiblížila dřevnímu heavy me-
talu. Přestože poklesl kvůli uvolnění 
politických poměrů zájem o punk 
a underground jako takový, kapela 
se stále těšila přízni a vydávala alba 

víceméně s ročním odstupem až do 
svého 15. výročí v roce 1997. Na 
přelomu století se opět připomínají 
novým CD s názvem Visací zámek 
znovu zasahuje, ale prakticky se tím 
kapela na několik let odmlčí. Dru-
hý dech Visáči chytli po pěti letech 
deskou Punk!, která obsahuje i no-

toricky známou píseň 
Známka punku. Kapela 
reaguje ve svých písních 
na aktuální dění, nebojí 
se utahovat si z lidí, hra-

je punkové melodie na rockovém 
základě, vydává alba s  pětiletým 
odstupem, pomalu se stává žijící 
legendou. V loňském roce oslavili 
pětatřicátiny vyprodanou Lucernou 
a zorganizovali rekonstrukci svého 
prvního koncertu. V rámci koncer-
tu na novoměstském pódiu zahra-
je pětice muzikantů průřez všemi 
svými alby a přidá i něco z připra-
vovaného alba. Tak nezapomeňte 
PUNK’S NOT DÝD…!

Herce Jiřího Schmitzera není potře-
ba představovat. Jistě si jej všichni 
pamatujete jako Kroupu mladšího 
v úspěšné komedii Marečku, podejte 
mi pero! V přepisu Postřižin Bohumi-
la Hrabala, který v roce 1980 natočil 
Jiří Menzel, na sebe upozornil coby 
nevýbojný správce pivovaru. A obje-
vil se i v dalším hrabalovském snímku 
Slavnosti sněženek, stejně jako v ná-
sledujícím Menzelově snímku Ves-
ničko má středisková. Pyšní se i třemi 

cenami Český lev za nejlepší mužský 
herecký výkon. Návštěvníci hudeb-
ních festivalů jej ale mají v povědomí 
jako excentrického písničkáře, ale 
působí i jako skladatel hudby pro di-
vadelní inscenace. Vydal již čtyři hu-
dební alba, některé jeho texty najdete 
ve sborníku Kanimůra ze Šardonu. 
V Novém Městě zahraje Jiří Schmit-
zer svůj písňový recitál v pátek odpo-
ledne. A určitě nepřijdete o jeho nej-
lepší hity, včetně písně Máte na to?

www.visaci.cz PÁTEK 22:45

bandzone.cz/jirischmitzer PÁTEK 16:00

www.klaravytiskova.cz SOBOTA 21:15

LEGENDA ČESKÉHO PUNKU

Klara & The Pop

vyzývá diváky
k vulgaritám!

35 let ve
stejné sestavě

Skandál
češka a zpívá 

anglicky!
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www.sestryhavelkovy.cz SOBOTA 19:00

www.stanleydixie.cz SOBOTA 17:30  SOBOTA 9:00

KAPELNÍK DIXIEBANDU:
»JSEM CELOŽIVOTNÍ OBĚŤ TRUMPETY«

Soubor tvoří dámské vokální trio Olga Bímová, 
Petra Kohoutová a Anna Vávrová, dámy, kte-
ré propadly kouzlu rané swingové hudby a již 
řadu let provázejí své posluchače obdobím mezi 
dvěma světovými válkami plného rytmu, tance, 
inspirace, čistých ideálů, romantických lásek 
a snů. Sestry Havelkovy působily mnoho let jako 
trio v Originálním pražském synkopickém or-
chestru. V roce 1994 již jako kvarteto natočily 
první sólové album s názvem Až tě tvá dívenka 
zklame… Pokusily se zde dobově interpretovat 
staré trampské písně za doprovodu kytary, kon-
trabasu a violinofonu. Písně se staly inspirací 
a podkladem k natočení klipového filmu, v němž 
Sestry Havelkovy nejen zpívají, ale i hrají (scénář 
a režie Ondřej Havelka). V roce 1995 odcházejí 
Sestry Havelkovy společně s Ondřejem Havelkou 

z OPSO a stávají se součástí nového orchestru 
Melody Makers Ondřeje Havelky. Zároveň však 
pokračují v sólových aktivitách. Budují si svůj 
malý orchestr pod vedením Jaroslava Šimíčka 
a natáčejí druhé album Bláznivý den – tento-
krát z písní českého swingového autora Jiřího 
Traxlera. V roce 2001 vydávají Sestry Havelkovy 
své třetí album s názvem Modravých dálek volání 
a před Vánocemi 2004 album čtvrté, které nese 
název Hot And Sweet Christmas. Snaha souboru 
Sestry Havelkovy o zachování nejčistší stylovosti 
se netýká jen vlastní interpretace a instrumenta-
ce českých, amerických a německých písní z 30. 
let minulého století, ale i celkového jevištního 
pojetí, průvodním slovem počínaje a dobovým 
projevem a dobovými kostýmy konče. Těšit se 
na ně můžete v sobotu večer.

Žďárský 
swingový 
orchestr

Žďárský swingový orchestr vznikl bezmála před 
třiceti lety rozšířením obsazení původního diva-
delního orchestru Městského divadla ve Žďáru 
nad Sázavou. Ten pod vedením kapelníka Karla 
Šulce doprovázel jedno z nejúspěšnějších diva-
delních představení žďárského ochotnického 
souboru  – hru Voskovce a  Wericha Nebe na 
zemi. Po ukončení divadelních představení za-
hájil orchestr svoje účinkování na dlouhé řadě 
koncertů, plesů, přehlídek a vystoupení v širo-
kém regionu. Pod vedením Novoměšťáků Luďka 
Kirchnera a později Oldřicha Šulce se v orchestru 
postupně vystřídalo více než padesát muzikantů 
a jeho kapelníci vytvořili přes dvě stovky aranží. 
Tento široký repertoár obsahuje v současné době 
nejen slavné swingové standardy, ale také celou 
řadu úprav populárních písniček druhé poloviny 
dvacátého století i skladeb současných.

Dnes tento amatérský orchestr vede kapelník 
František Šimek a počet stálých členů se ustálil 
na šestnácti, včetně zpěváků Marty Řezníčkové 
a Michala Kmenta. V širokém okolí je prakticky 
jediným big bandem, který hraje v klasickém ob-

sazení. Většina muzikantů orchestru účinkuje 
současně i v jiných hudebních skupinách a ban-
dech, a tak swingový orchestr omezuje své účin-
kování pouze na několik málo vystoupení v roce.

Pro vystoupení na slavnostech Nova Civitas 
nacvičuje orchestr výběr z klasických „swingo-
vek“ hraných i v dnešní době prakticky po ce-
lém světě a také řadu známých českých písniček 
v úpravách pro velkou kapelu. Poslechnout si je 
na náměstí přijďte v sobotu dopoledne.

Pětičlenný soubor z Kopřivnice je svižným a opti-
mistickým dixielandem, spojujícím tradiční jazz 
a staré swingové šlágry. Kapelník, zpěvák, a jak 
o sobě sám uvádí „celoživotní oběť trumpety“ 
Standa Dětský, který kapelu před třinácti lety 
založil, přijede do Nového Města společně se 
svými čtyřmi kolegy. Ti hrou na klarinet, trom-
bon, tenorové banjo a suzafon vytvoří unikátní 
atmosféru klasického dixíku. Tento styl jazzové 
hudby, pocházející z Ameriky 20. let. 20. století, 
se rychle rozšířil po světě, a tak jej v tehdejším 
Československu můžeme najít v písních Jarosla-
va Ježka nebo Jiřího Šlitra. Právě o tyto autory 
nepřijdete ani během sobotního vystoupení, kde 
zazní i tradiční šlágry dixielandu, jakými jsou 
třeba hity Duka Ellingtona a dalších.

Stanley’s Dixie Street Band

BRATR ZŮSTANE OPĚT DOMA

ORIGINELNÍ
JEDINÝ A PRAVÝ
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MoveBreakers
Každý jejich koncert je jedinečnou 
party, jde o třaskavý mix disca, fun-
ky, electro-swingu, ale 
také italského folklo-
ru nebo žánrů house 
a  drum'n'bass. Ori-
ginální fúze elektro-
nických beatů, živých 
nástrojů a neuvěřitelná 
energie na pódiu, to 
vše jsou MoveBreakers, kteří zakončí 
sobotní program na náměstí. Praž-
ská hudební skupina funguje od roku 
2015 a za první dva roky odehrála 

přes 100 koncertů v České republi-
ce, Itálii, v Německu a na Slovensku 

nebo také v  nedale-
kých Křídlech. Minulý 
rok v  listopadu vyšlo 
jejich první album 
Are You Here?, které 
představuje dvanáct 
originálních skladeb. 
Stejně tak vloni natoči-

la kapela hned tři videoklipy k písním 
Give Me, Sounds from Underground 
a Prossima Fermata. Netradiční spo-
jení akordeonu, pozounu a baskytary 

Jejich domovem je Bystřice nad Per-
nštejnem, jejich tempo je zběsilé až 
vzteklé… Rabies, kapela jejíž název 
vzešel na první zkoušce v roce 2009 
bodnutním nože do česko-anglic-
kého slovníku. Jejich pravé rabiátí 
jádro se však vykrystalizovalo o pár 
měsíců později, kdy se tehdy šes-
tičlenná kapela domluvila, že bude 
pokračovat ve třech. Od roku 2014 
hrají ve čtveřici. Vydali své první 
album Booze blood and Fights na 
LP, zažili turné se skvělými kapela-
mi, jako jsou Burning Steps a také 
Queens of Everything. Měli mož-
nost dělat předskokana americké 
kapele IGNITE, což jim otevřelo 
vrátka k dalším koncertům, třeba 

k budoucímu předskokanství kape-
le ANTI-FLAG v Brně. V letošním 
roce vydali desku s názvem Anar-
Kids! a mladá punk rocková kapela 
o své nové desce říká: „Znamená pro 
nás ve všech ohledech další veleskok 
vpřed, má totiž ujednocenou podo-
bu, která reflektuje životní postoje 
a situace, ve kterých se může najít 
většina mladých lidí. Okolní svět nás 
neustále formuje a my ho přece jen 
nespasíme skrze obrazovky svých te-
lefonů, tohle a mnohem víc rezonuje 
ve všech našich nových písničkách. 
Úlohy a schopnosti mladých měly, 
mají a vždycky budou mít obrovskou 
sílu – tak nebuďme vůči světu pasivní 
– LET’S GO!“

Název Bachtale Apsa, v  překladu 
„slzy štěstí“, vyjadřuje pestrost ná-
lad a emocí, které romská hudba od 
nepaměti v posluchačích vyvolává. 
Kapela spojuje muziku balkánských, 
maďarských, španělských, ruských 
i slovenských Romů. Nechybí samo-
zřejmě klasické čardáše. Repertoár 
ovšem netvoří jen romská tradiční 
hudba, ale také autorská tvorba lea-
dera kapely Mária Biháriho. V Mári-
ových skladbách se prolínají romské 
melodie a rytmy s latinskoamerickou 
hudbou, tangem, flamencem, swin-
gem a dalšími styly. Základem hudby 
Bachtale Apsa je každopádně virtuóz-

ní akordeon a klavír Mária Biháriho, 
který doprovází kytarista a vynika-
jící zpěvák Peter Horvát a houslista 
a basista Adam Pospíšil. Perkusista 
Standa Vít a bubeník Michael Nosek 
dodávají kapele výjimečně bohatý 
rytmický základ. Formace Bachtale 
Apsa funguje od roku 2010 a za tu 
dobu odehrála na 300 koncertů doma 
i v zahraničí, nejdále asi v Indii a v Al-
žírsku. O jejich všestrannosti svědčí 
to, že příležitostně spolupracují s žán-
rově zcela různými osobnostmi české 
hudební scény, např. s raperem Vla-
dimírem 518 nebo třeba s herečkou 
a zpěvačkou Bárou Hrzánovou.

T Ř A S K AV Ý  E L E C T R O - S W I N G  U K O N Č Í  S L AV N O S T I

Bodli do slovníku, odhalili v sobě vzteklinu
R A B I E S

www.movebreakers.cz SOBOTA 23:00

Koncert, při kterém poznáte nejen slzy štěstí
Mário Bihári a Bachtale Apsa

bandzone.cz/bachtaleapsa PÁTEK 19:15 bandzone.cz/rabies PÁTEK 21:00

Šokující:
oni hrají na
gramofon!

s výrazným a živelným projevem zpě-
vačky Aleny Krejčové, s elektronický-
mi tanečními aranžemi, dělá z kapely 

jeden z nejvýraznějších objevů klubo-
vé scény současnosti, tak si užijte tuto 
skvělou party. Nenechá vás klidnými.

Autor fotografie: Bjorn Steinz
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Poutníci
Bluegrassová a country kapela Poutníci začala 
v tomto roce již 48. sezonu. Za tak dlouhou dobu se 
v kapele vystřídala řada muzikantů, z nichž někteří 
patřili a patří mezi to nejlepší, co český bluegrass 
mohl a může nabídnout, např. Robert Křesťan, 
Luboš Malina, Svaťa Kotas nebo Jan Máca.
Současná sestava vystupuje ve stejném obsazení 
již devátým rokem, na banjo a dobro hraje Pe-
ter Mečiar, na mandolínu Jan Máca, kytaristou 
a zpěvákem je Jakub Bílý a Jiří Pola – Karas je 
kontrabasistou a kapelníkem. V minulém roce ode-
hráli na 130 koncertů a vycestovali i do Číny, kde 
v Šanghaji hráli na Světovém veletrhu hudebních 
nástrojů. Supraphon jim vloni vydal dvojCD s ná-
zvem Zlatá éra. V letošním roce pokračují přípravy 
na další, již šestnáctý hudební nosič a možná se 
dočkají i jeho natáčení. Proto tedy některé novinky 
z tohoto chystaného CD, ale hlavně poutnické hity, 
jako jsou písně Panenka, Pojďme se napít či Hotel 
Hillara, zazní na poobědovém koncertu skupiny 
na hlavním pódiu v sobotu 16. června.

KLASIKA NEKLASICKY
V průběhu soboty můžete navštívit krátká vy-
stoupení Slovanského kvarteta, které zahraje na 
různých netradičních místech po Novém Městě. 
Jedná se o smyčcové kvarteto nastupují-
cí generace disponující nejvyššími inter-
pretačními nároky brněnské kvartetní 
tradice. Soubor ve složení Jiří Klecker 
(housle), Barbora Tolarová (housle), 
Leoš Černý (viola) a Štěpán Švestka 
(violoncello) čerpá inspiraci v práci svě-
toznámého Janáčkova kvarteta. Členové pochází 
sice z Brna, ale jako sólisté spolupracují s tělesy 
zvučných jmen u nás i v zahraničí (mj. Národ-
ní divadlo Brno, Filharmonie Brno, Moravská 

filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín, Lotyšská filharmonie a  další). 
Novoměstskému publiku budou jistě povědomí 

Jiří Klecker a Leoš Černý, kteří vystou-
pili na Nova Civitas před dvěma lety, 
naopak Štěpána Švestku znají diváci 
Novoměstského Slunohraní.
Kvarteto se ve svém programu za-
měřuje zejména na českou národní 
tematiku. Uslyšíte tak skladby Bed-

řicha Smetany nebo část nejznámějšího „Ame-
rického“ kvartetu F dur od Antonína Dvořáka. 
Na každém místě ve městě zazní jiná skladba. 
Nenechte si je ujít.

Missa brevis v podání Novocantu
Letos podruhé vystoupí v rámci Nova Civitas No-
vocantus, mužský pěvecký sbor z Novoměstska. 
Vrcholem jeho vystoupení bude tentokrát Missa 
brevis italského skladatele Antonia Lottiho. Lotti 
byl skladatel žijící a komponující na rozhraní dvou 
stylových epoch – vrcholící renesance a raného 
baroka. Do tohoto zorného pole zapadá i Novocan-
tem připravovaná Missa brevis. Toto dílo obsahuje 
všechny běžné části mešního cyklu kromě Creda. 

Ve shodě s raně barokní úsporou faktury a důra-
zem na srozumitelnost slova je určena trojhlasému 
mužskému sboru. Odkazem vrcholné renesance 
je kromě ryze kontrapunktického vedení hlasů 
i styl a cappella, bez instrumentálního doprovodu.
Kromě Lottiho mše představí Novocantus i jiný 
repertoár, který si zatím ponechá jako překvapení 
pro ty, kdo přijdou v sobotu v 18:30 do podkroví 
Horácké galerie.

Martin Sedlák
Trochu jako Elvis Presley, trochu jako Johnny 
Cash, to je Martin Sedlák, talentovaný mladý 
zpěvák a kytarista, rodák z Ostrova nad Oslavou. 
V Novém Městě vystupuje často v duu s Jendou 
Novákem a relaxační zóna v Horácké galerii by již 
bez něj nebyla ta správná pohoda. Sám o sobě tvr-
dí, že se zhlédl v blues a rock'n'rollu. A tak v jeho 
repertoáru nechybí kromě autorských kousků 
písně legendárních The Doors, Raye Charlese, 
Willieho Dixona, The Beatles, Johna Lee Hooke-
ra, Rolling Stones nebo Vladimíra Mišíka.

KONEČNĚ 
SERIÓZNÍ

UMĚNÍ

 SOBOTA 13:30

 SOBOTA – Horácká galerie

SOBOTA – Kafé 133 v 10:30 / před HG ve 12:00 / arboretum v 16:00

 SOBOTA – Horácká galerie 18:30
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Hejkalův ranec štěstí 
Nadačního fondu
Je to již rok, co vznikl v našem městě Nadační fond, 
a v činnosti rozhodně nezahálí.

Podílel se na zisku finančních pro-
středků pro herní prvky a mobiliář 
pro zahradu Centra Zdislava, prio-
ritou v minulém roce byl i relaxační 
a sportovní park pro všechny ge-
nerace u říčky Bezděčky. Inicioval 
vznik zvoničky štěstí během ad-
ventu, letos se podílí na přípravách 
rekonstrukce Památníku obětem 
1.  světové války a  vzniku ČSR. 
A Nadační fond má i velkolepější 
plány, například postavit rozhlednu.

V  rámci letošních slavností 
Nova Civitas je připravena akce 
skromnější, zato zajímavější. Půjde 
o tzv. Hejkalův ranec stěstí. Po oba 

dva dny slavností si můžete přijít 
k informačnímu stánku Nadačního 
fondu zakoupit za drobný obnos los. 
Výhodou je, že nemusíte čekat na 
slosování, hned po otevření totiž 
uvidíte, zda jste vyhráli jednu ze 
zajímavých cen od místních pod-
nikatelů, nebo ne. Celý soupis cen 
se dočtete na panelu přímo u stánku 
ve dnech 15. a 16. června. 

Kdo by však chtěl skvělé pro-
jekty finančně podpořit jakoukoliv 
částkou, může tak učinit kdykoliv 
na transparentní běžný účet číslo: 
115-4479420207/0100, variabilní 
symbol: 001.

Historie se prolne se současností i během do-
provodného programu Nova Civitas. 

Zatímco pátek bude dolní část náměstí patřit 
studentům ze SOŠ NMnM a tradičně vystoupí 
studenti ZUŠ Jana Štursy jak na hlavní scéně, 
tak v relaxační zóně v Horácké galerii, sobotní 
aktivity připomenou období první republiky. 
Na Vratislavově náměstí se tak na provizorní 
táborové základně mohou návštěvníci dozvědět 
o vývoji a historii skautingu, místní hasičské 
spolky představí práci s  tehdejší hasičskou 
technikou, městem se projedou automobiloví 
veteráni, stejně jako doboví cyklisté při svých 
spanilých jízdách, ale také si lidé budou moci 
vyzkoušet současné elektroskútry. Během 
sobotního dopoledne navštivte oblíbený far-
mářský trh, tentokrát s patchworkovou dílnou 

a navíc zakončený prvorepublikovou klasickou 
hudbou v podání Slovanského kvarteta. Výsta-
vu fotografií z náročné celodenní prezidentovy 
návštěvy Horácka v roce 1928 určitě nevyne-
chejte v Horáckém muzeu, v sobotu odpoledne 
zde navíc proběhne přednáška s fotoprezen-
tací historika Národního muzea Mgr. Libora 
Jůna, Ph.D. s názvem Hradní fotoarchiv – fo-
tografie z časů Tomáše G. Masaryka. Nemusíte 
zoufat, že je to již dávná minulost, díky moderní 
technologii a díky tzv. Happy boxu se můžete 
s tehdejší slavobránou či přímo s prvním čes-
koslovenským prezidentem nechat v sobotu 
vyfotografovat. Pokud se budete chtít někam 
na delší či kratší chvíli schovat, navštivte půdu 
Horáckého muzea, najdete zde totiž biograf. 
Na tradici novoměstských pěveckých sborů 

se snaží již pár let navázat sbory Novocantus 
a Naenia. O jejich koncerty v rámci slavností 
rozhodně nepřijdete, pokud navštívíte v páteční 
či sobotní podvečer relaxační zónu v Horácké 
galerii. Nečekejte, až dostanete hlad, včas si 
rezervujte tehdejší menu v restauraci v kultur-
ním domě, která se nachází na místě sokolovny. 
Servírovat se bude prezidentova oblíbená bílá 
polévka, pstruh na bylinkách, hovězí svíčková 
s brusinkami, čokoládový dort a černá káva, 
které byl Masaryk velkým příznivcem. Nezapo-
meňte přijít po půl páté odpoledne na spodní 
část náměstí, uvítací průvod před 17. hodinou 
a slavnostní fanfáry oznámí příjezd „tatíčka 
Masaryka“ v otevřeném automobilu. Doufej-
me, že jej v dobovém úboru či bez opět přivítá 
nadšený jásající dav.

HISTORIE se 

v doprovodném programu

prolne se SOUČASNOSTÍ 
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Bude i divadlo!
Ani milovníci divadla nebudou na Nova Civi-
tas ochuzeni. V pátek v 17 hodin proběhne 
v relaxační zóně na nádvoří galerie předsta-
vení Divadla 100 opic s názvem Saframorte!. 
Tajuplný název v sobě ukrývá loutkové rodin-
né divadlo opředené černým humorem, které 
upozorňuje, že smrt nepřelstíme. V sobotu na 
stejném místě můžete navštívit divadlo hned 
dvakrát. Dopoledne uvidíte kousek Vivi tady 
nebydlí z repertoáru Divadla Anička a letadýl-
ko. Jak už název naznačuje, třičtvrtěhodinové 
představení je o ulítlé holce Vivi, tu pořád někdo 
komanduje, usměrňuje a plísní. A tak se Vivi 

rozhodne nikoho ve svém životě nepotřebovat 
a stát se punkovou vílou. Odpoledne zahraje 
stejné divadlo ještě Malou večerní Snítku, kde 
hraje, tančí a zpívá zakladatelka divadla Anička 
Duchaňová. Surrealistická pohádka s kubis-
tickým koncem. Maminka se dneska zdržela 
v práci. Malá Anička se sama doma trochu bojí, 
a tak si zpívá, hraje divadlo a dělá svinčík. Sen 
o uťaté hlavě a partě Zlosnů slibuje divokou noc. 
Anička tančí se stuhou v noční košili, až nakonec 
otevřeným oknem přilétá Malý růžový sen. Po 
představení bude následovat dílna, ve které si 
můžete vyrobit svůj vlastní Sen.

Po 111 letech se bude v Novém Městě 
na Moravě opět vařit pivo
Se zánikem novoměstského Panského pivovaru 
v roce 1907, který byl provozován v budovách 
bývalé pošty, skončila i tradice vaření piva v No-
vém Městě. Po dlouhých 111 letech tak Pivovar 
Hejkal, s.r.o. přináší našemu městu a blízkému 
okolí možnost ochutnat vlastní pivo.

Psal se rok 2014, kdy při jedné z pravidelných 
pátečních sešlostí v partě novoměstských přátel 
zazněla poprvé myšlenka uvařit si vlastní pivo 
podle své chuti a pro své potěšení. Začalo stu-
dium varného procesu ušlechtilého zlatavého 
moku a v improvizovaném domácím prostředí 
testování jednotlivých receptur. První úspěchy, 
a tím myslíme, že naší partě pivo velmi chutnalo, 
nenechaly na sebe dlouho čekat, a tak vznik-
la nová idea. Postavit nebo najít prostory pro 
malý, ale za to vlastní pivovar. Po dvouletém úsilí 
se nám podařilo najít místo s bohatou tradicí 

a historií, a tak od podzimu roku 2017 stavíme, 
milí Novoměšťáci, ve dvoře populárního Hotelu 
Sport „náš i váš“ pivovar Hejkal, nazvaný podle 
postavy z pověstí a legend Vysočiny. Naše sna-

ha se blíží kýženému cíli, kterým je v průběhu 
prázdnin uvařit první várku piva a zároveň ve 
slavnostním duchu otevřít a zahájit provoz pi-
vovaru. Dlouhodobě chceme ctít dávnou tradici 

a poezii pivovarnictví v českých zemích. Bude-
me se věnovat zejména vaření piv klasického 
ležáckého typu spodním kvašením a s použitím 
kvalitních původních pivovarních ingrediencí 
a postupů, a to bez filtrace a pasterizace.

Dříve než „nastartujeme“ vlastní provoz, 
připravujeme pro vás ve znojemském spřátele-
ném Minipivovaru U Dyje podle našich receptur 
a s našimi sládky dva druhy piva, které budete 
moci ochutnat při příležitosti oslav Nova Civi-
tas u nás v Novém Městě. Bude to Hejkal světlý 
ležák 12% (Special Nova Civitas) a Hejkal tmavý 
13%, který nebude chybět ve standardní nabídce 
našeho pivovaru.

Přijďte sami ochutnat pivo do našeho stánku 
během novoměstských oslav. Těšíme se na vás 
i na vaše reakce. Dej Bůh štěstí!
 Pivovar Hejkal, s.r.o

AUTOMOBILOVÍ VETERÁNI Z TATRA KLUBU BYSTŘICE 
NAD PERNŠTEJNEM A KHV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

V sobotu dopoledne na náměstí přivítáme několik historických vozidel, 
především „tatrovek“ z 30.–40. let minulého století, a jistě se bude na 
co dívat. Stylově ustrojení majitelé vám rádi podají informace o svých 
vozech a osvětlí jejich původ. A že jsou některé opravdu dramatické!

FOOD & STUFF
Jsme pár nadšenců milující dobré jídlo, výbornou kávu a sladké dezerty. 
A proto se i my snažíme, abyste od nás ochutnali skvělou kávu z pra-
žírny Rebelbean a k tomu si třeba zakousli s láskou vyrobený dortík 
nebo i nějakou slanou alternativu. Těšíme se na vás na Nova Civitas.

Pavel Kremláček a Barbara Korábková
Instagram: food.and_stuff

Farmářský trh s patchworkem
Ani na Nova Civitas nebude chybět oblíbený farmářský trh, kde najdete 
speciální výrobky a plodiny produkované na Novoměstsku, případně 
v blízkém okolí. Jako doprovodný program proběhne workshop novo-
městského Patchwork clubu, jehož výstavu můžete navštívit po oba 

dva dny v průjezdu domu čp. 6. (Pekařství U Slonků).

Vyfoťte se u slavobrány 
nebo s Masarykem

VratislaVoVo náměstí 
sobota 16. 6. 2018 

od 9 do 18 hodin

N E Z A P O M E Ň T E  T A K É  N A V Š T Í V I T
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V neděli 17. června na den přesně uplyne 90 let 
od jedné z návštěv prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka v Novém Městě na Moravě. Nebyla to 
návštěva první, ta se uskutečnila již v roce 1906 v 
rámci vzpomínkového shromáždění k 50. výročí 
úmrtí K. H. Borovského, zato patrně nejslavnější 
a nejhonosnější. Přípravy na tuto událost trvaly 
pouze pár týdnů a sami Novoměšťané vítali v roce 
1928 „prezidenta Osvoboditele“ velice vstřícně. Již 
před městem čekala na prezidenta selská jízda, po 
celé cestě až na náměstí stály špalíry mávajícího 
lidu. Na tribuně u katolického kostela čekali hod-
nostáři, zástupci spolků a církví, děvčata v krojích, 
děti a mládež a další. Ve městě bylo instalováno pět 

Prezident T. G. Masaryk v Novém Městě
velkolepých slavobrán dle návrhu malíře Aloise 
Podlouckého, které budí úžas i dnes. Při příjez-
du prezidentského vozu zahrála Horácká hudba 
slavnostní fanfáru z opery Libuše a pan prezident 
předstoupil před mávající dav na tribunu, kde pro-
mluvil k lidu a pozdravil se se všemi přítomnými. 
Po oficialitách se Masaryk odebral Školní ulicí na 
slavnostní oběd do nazdobené sokolovny, která 
stála v místech dnešního kulturního domu, a i tam 
byla sokoly postavena slavobrána. Po obědě byl 
předán starostou města Rudolfem Litochlebem 
panu prezidentovi dar v podobě obrazu Josefa 
Jambora. Pak již tehdejší prezident nasedl do své-
ho vozu a odebral se dále směrem na Žďár. 
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Tomáš Garrigue Masaryk a automobily
 O prvním československém prezidentovi bylo ob-
zvláště v poslední době napsáno opravdu mnoho. 
Jaký vztah měl k automobilům a v čem vlastně 
jezdil, však ví jen odborníci a zapálení fanoušci 
automobilismu.

Masaryk během svého působení na Pražském 
hradě měl k dispozici hned několik vozů, které 
často a rád využíval k cestám po Československu. 
Flotila prezidentské kanceláře čítala již od počát-
ku mnoho jedinečných kusů. Některé prezident 
používal častěji než jiné, avšak bezvýhradně dával 
přednost domácím značkám.

Prvním jeho vozem byl Laurin & Klement 
model S. V pozdější době k němu přibyl poněkud 
menší model Laurin & Klement – Škoda 110, 
který se vyráběl v letech 1923–1928. Název je dán 
změnou situace v roce 1925, kdy mladoboleslav-
skou továrnu Laurin & Klement přebírá plzeňská 
automobilka Škoda. Motor tohoto vozu byl vodou 
chlazený řadový čtyřválec uložený vpředu s poho-
nem zadních kol. Vyrábělo se deset sérií, z nichž prv-
ní a druhá měly objem 1791 cm3 s výkonem 18 kW 
a maximální rychlostí 80 km/h. Od třetí série byl již 
použit motor o objemu 1944 cm3 s výkonem 22 kW, 
který mohl jezdit rychlostí i 85 km/h.

Automobilem, ve kterém jezdil Masaryk nejví-
ce a zavítal v něm v roce 1928 i do Nového Města 
na Moravě, byla Praga Grand. Díky motoru 
o objemu 3817 cm3 s výkonem 40,5 kW uháněla 
1,9 tuny těžká „pragovka“ až 100km rychlostí při 

spotřebě 20 litrů na 100 km. Hrad jich vlastnil 
celkem pět a prezident je používal až do roku 
1934. Vzhledem k velké vzácnosti tohoto vozu 
bude při připomínce Masarykova příjezdu do 
Nového Města použita výše zmíněná Škoda 110, 
která je pragovce velmi podobná.

Dalším oblíbeným vozem Tomáše Garrigue 
Masaryka byla Škoda – Hispano Suiza 
25/100 KS, kterou osobně převzal Masaryk 
10. května 1926 coby první v Plzni vyrobený vůz 
s okřídleným šípem na kapotě. Luxusní vůz za 
tehdy neuvěřitelných 280 000 Kčs vystřídala 
v prosinci roku 1935 Tatra 80, které se také 
přezdívá kopřivnický Rolls Royce. Masaryk ji 
koupil jako soukromá osoba a používal ji až do 
své smrti. Vůz se dochoval dodnes a je součástí 
sbírek Národního technického muzea v Praze.

 Pavel Haluza

Tomáš Garrigue Masaryk přijíždí 17. 6. 1928 do Nového 
Města na Moravě

Celý zápis z kroniky je zveřejněn na 
http://kronika.nmnm.cz

Kniha 1, rok 1928, strany 35–39

Z KRONIKY

PROMÍTÁNÍ 
Z HRADNÍHO 

FOTOARCHIVU
Zajímavou událostí, která opět připomene osob-
nost prvního československého prezidenta a do-
plní výstavu ZDAR, BRATŘE PRESIDENTE! 
v Horáckém muzeu, bude přednáška Mgr. Li-
bora Jůna, Ph. D. z Archivu Národního muzea. 
Tématem přednášky je Hradní fotoarchiv – 
fotografie z časů Tomáše G. Masary-
ka. Uskuteční se v přízemí muzea v sobotu 
16. června 2018 v 14:30 hodin. Hradní 
fotoarchiv je unikátním fotografickým fondem 
uloženým v Archivu Národního muzea. Na devět 
tisíc snímků dokumentuje výkon prezidentského 
mandátu Tomáše G. Masaryka. Archiv vznikl 
z činnosti tiskového odboru prezídia minister-
ské rady – meziválečného předchůdce dnešního 
Úřadu vlády ČR. Snímky kupované, ale také 
vytvářené jeho správcem, malířem Jano Šrám-
kem, vytvořily jedinečnou obrazovou kroniku 
„prezidentování“ TGM – ať již šlo o události ofi-
ciální, polooficiální či často i zcela soukromého 
rázu. Díky několika šťastným náhodám se poté 
archiv podařilo jako celek uchovat a předat do 
sbírek Národního muzea.

Výstavou si v Horáckém muzeu připomeneme 
významnou událost – zájezd prezidenta Masa-
ryka na Horácko dne 17. 6. 1928. Výstava, která 
potrvá jen omezeně ve dnech 11. 6.–20. 6. 2018, 
detailně popíše celodenní program prvního čes-
koslovenského prezidenta. Prezident Masaryk 
totiž nenavštívil během své cesty na Horácko jen 
Nové Město na Moravě, ale jeho náročný celoden-
ní program zahrnoval trasu z Židlochovic přes 
Kuřim, Tišnov, Nedvědici, hrad Pernštejn, Bys-

třici nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, 
Žďár, Velké Meziříčí a Velkou Bíteš. Přesto byla 
návštěva Nového Města na Moravě významná, 
protože tu prezident pobyl delší dobu a slavnost-
ně poobědval ve zdejší sokolovně.

Mimo detailně zachycených událostí se ná-
vštěvníci výstavy mohou těšit i na množství 
fotografií z měst, která prezident se svým do-
provodem navštívil. Uvidí vystavenou scénu 
prezidentova příjezdu a budou si moci vyslech-
nout zvukovou rekonstrukci slavnostního dne. 
Naprosto unikátním bude filmový záznam 
z Masarykovy cesty po Horácku z Národního 
filmového archivu, který pro mnoho zde za-
chycených míst představuje vůbec nejstarší 
filmový záznam.

Odborná část výstavy – popis cesty TGM na 
Horácko 17. 6. 1928 – bude také uveřejněna na 
sklonku letošního roku ve vlastivědném sborní-
ku Západní Morava.
 Kateřina Skalníková

Součástí letošních „historických” novoměstských 
 slavností Nova Civitas bude i výstava 

ZDAR, BRATŘE PRESIDENTE!
C e s ta  TG M  n a  H o r á c k o  1 7 .  6 .  1 9 2 8
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Chodíme kolem nich den co den, už je pomalu ani nevnímáme a sotva 
jsme si je kdy pořádně prohlédli. Němí svědci nejen aktuálního dění, 
ale i životů několika generací, dokonce i významných okamžiků Nové-
ho Města. Řeč je o sochách, co zdobí exteriér, především o zobrazeních 
osobností, které samy prožily zajímavý osud. Tím však životní cesta 
nekončí, i jejich umělecké ztvárnění může mít dlouho po jejich smrti 
dramatický příběh.

Socha Tomáše Garrigua Masaryka je toho 
pravým důkazem. V  našem městě můžeme 
podobiznu prvního republikového prezidenta 
v současnosti vidět hned ve čtyřech provedeních. 
Zobrazili ho sochaři Jan Štursa i Vincenc Makov-
ský, ale v jejich monografiích se díky minulým 
režimům příliš o těchto realizacích nedočteme. 
Asi nejdramatičtější osud měla busta TGM sto-
jící dnes před Základní školou na Vratislavově 
náměstí. Sochař Jan Štursa na podobizně pre-
zidenta pracoval v letech 1920–21 a prezident 

mu několikrát seděl modelem. Busta vycházela 
z polopostavy, kterou Štursa vytvořil v nadživotní 
velikosti v mramoru pro československý parla-
ment, tehdy sídlící v Dvořákově síni Rudolfina. 
Dnes sochu, svírající v rukou zakladatelskou lis-
tinu republiky, najdete na Pražském hradě, ale 
patinovaný sádrový originál si můžete detailně 
prohlédnout v Horácké galerii.

Základní kámen pomníku prezidenta republiky 
TGM byl slavnostně položen týden před návště-
vou prezidenta, 10. června roku 1928. Samotné 
odhalení se konalo až na podzim k příležitosti 

10. výročí založení republiky. Na vybraném místě 
před základní školou vydržela bronzová busta 
pouze dvanáct let, poté musely být odstraněny 
pomníky připomínající předchozí státoprávní po-

měry. Díky velkému štěstí se vrátila v roce 1947, 
když bustu objevil farář Václav Kejř při hledání 
novoměstských zvonů v Praze. Na dalších třináct 
let však změnila umístění, Štursův následovník 
Vincenc Makovský zvolil pro pomník místo před 
dnešní ZUŠ a navrhl i nový sokl. Při uvolnění 
politických poměrů v roce 1968 se podobizna 
opět na podobně dlouhou dobu jako před lety vrá-
tila před základní školu, i když trochu více vlevo. 
Naposledy byla z Horáckého muzea přenesena 
a znovuodhalena v dubnu roku 1990. O instalaci 

se, stejně jako předtím po otcově smrti, postaral 
architekt Zdeněk Makovský.

Přestože šlo o oblíbenou podobiznu preziden-
ta, tím nejkrásnějším plastickým portrétem, ale-
spoň dle slov S. K. Neumanna, je portrét k figuře 
TGM sochaře Vincence Makovského z roku 1936. 
Je k vidění opět v expozici Horácké galerie, kde si 
můžete všimnout určité podobnosti se Štursovým 
provedením. Stejně tomu je také u nadživotního 
ztvárnění celé postavy, kterou najdete při vstupu 
do budovy novoměstského gymnázia. Sádrový 
odlitek vznikl při odlívání sochy pro Brno k pří-

ležitosti 150. výročí prezidentova narození a sem 
byl instalován v  roce 2000. Makovský sochu 
z roku 1935–38 původně vytvářel pro Bystřici 
nad Pernštejnem. I zde byla socha z politických 

důvodů opakovaně odstraňována a po posledním 
odstranění až do roku 1990 uložena na dvoře 
Horácké galerie. Před jejím návratem do Bystřice 
došlo k zaformování. V této době se uvažovalo 
i o umístění sochy v Praze na Hradčanském ná-
městí. Přestože se socha jevila jako nejvhodnější, 
jednodušším řešením bylo zvolit větší sochu od 
Otakara Španiela a sešlo bohužel i z dalších na-
vrhovaných míst.

Tomáš Garrigue Masaryk byl a je fenoménem, 
mnoho umělců tvořilo jeho portrét. Ovšem po-
slední hold sejmutím posmrtné masky a odlitkem 
levé ruky vzdal milovanému prezidentovi právě 
náš novoměstský rodák Vincenc Makovský.

 Eva Kulková

Stráž hasičů u pomníku TGM v den jeho pohřbu 21. 9. 1937

Znovuodhalení v roce 1947

Náměstí se sochou TGM v roce 1960

Hasičské stříkačky před školou v roce 1934

Realizace TGM v novoměstském prostředí
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Oslavy 100. výročí vzniku ČSR a ukončení 1. světové války
V ROCE 2018 SI V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ TATO VÝZNAMNÁ VÝROČÍ PŘIPOMENEME CELOU ŘADOU DALŠÍCH AKCÍ 

Výstava ZA SVOBODU!  
ke 100. výročí vzniku ČSR
Výstava v  Horácké galerii již byla zahájena 
a potrvá do 31. prosince 2018. Součástí budou 
další doprovodné výstavy v arkádě HG: Foto-
grafie ze života ČSR, Plakáty z let 1918–1938 
a Československá známka 1918–2018.

Příjezd legiovlaku
Jedná se o jeden z projektů Československé obce 
legionářské. Legiovlak je replikou legionářského 
vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiř-
ské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace 
čs. legií. Vlak křižuje republiku, zastávky jsou na 
odsouhlasených nádražích, návštěvy expozice 
s komentářem pro školy (dopoledne), návštěva 
expozic pro veřejnost (odpoledne). 
Legiovlak bude díky kůrovcové kalamitě na no-
voměstské nádraží přistaven na konci červen-
ce pouze za předpokladu, že se uvolní některá 

z kolejí. Stanoviště bude mít legiovlak ve Žďáru 
nad Sázavou.

Slavnostní odhalení památníku:  
Plastika Lva od Vincence Makovského
Památník je věnován 100. výročí vzniku ČSR a obě-
tem padlých v 1. světové válce. Odhalení v sobotu 
15. září 2018 na Masarykově ulici v Novém Městě 
na Moravě bude doplněno o bohatý doprovodný 
program. Spojeno se Dny kulturního dědictví.

Slavnostní odhalení památníku:
Památník Pohledec
Odhalení zrekonstruovaného památníku obětem 
1. světové války v Pohledci v sobotu 27. října 2018
bude doplněno o doprovodný program.

Vysazení dvou lip
Novoměstský okrašlovací spolek iniciuje k Roku 
české státnosti vysazení dvou lip, jedné u vlako-

vého nádraží a druhé za hřbitovní zdí. Termín je 
plánován na říjen letošního roku.

Den válečných veteránů
Tradičně připadá na 11. 11. 2018. Gymnázium 
V. Makovského u této příležitosti připravuje před-
nášku doc. Michala Stehlíka doplněnou o výsta-
vu Novoměstské osobnosti dvou světových válek. 
Pokud počasí dovolí, uvažují o vytvoření „živého 
vlčího máku“ (ze studentů gymnázia).
Předpokládaný termín je 8. nebo 9. 11. 2018.

Připravuje se série článků ve zpravodaji Novo-
městsko, která bude mapovat všechna významná 
výročí roku 2018. V jednání jsou i besedy k těmto 
výročím, promítání dobových filmů apod.

Změna programu je vyhrazena. Detailnější infor-
mace budou včas zveřejněny na webových strán-
kách, případně ve zpravodaji Novoměstsko. 

Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Mo-
ravě patří k nejstarším novoměstským spolkům, 
v příštím roce oslaví 140 let od svého založení. 
Během této dlouhé cesty ušel obrovský kus cesty.

Sbor byl založen po sérii tragických požárů 
za Rakousko-Uherska 27. srpna 1879 ustano-
vením prvního výboru. Velitelem byl zvolen 
JUDr. Valerián Kalláb, jeho náměstkem Alois 
Trčka a jednatelem Josef Svítil. Již v září 1879 
měl sbor 116 činných a 21 přispívajících členů. 
První světová válka značně narušila činnost ha-
sičského sboru, neboť většina členů narukovala. 
Jen někteří starší a několik nejmladších, kteří se 
připojili na podnět městské rady, udržovalo jeho 
kontinuitu. Po vzniku samostatné Českosloven-
ské republiky sbor naplno obnovil svoji činnost. 
Významnou událostí, které se sbor účastnil spolu 
se členy 40 sborů z celého okresu ve slavnostních 
stejnokrojích a přilbách, bylo 17. července 1928 
uvítání prezidenta republiky T. G. Masaryka při 
jeho návštěvě Nového Města na Moravě.

V  roce 1935 bylo korunováno úsilí sboru 
o pořízení nové hasičské zbrojnice. Pochopením 
městské rady byla postavena a sboru předána 
nová patrová budova ve Školní ulici. Po okupaci 
v roce 1939 byl sbor zařazen do Svazu českého 
hasičstva v Čechách a na Moravě a plnil úkoly 
civilní protivzdušné obrany. Dramatické chvíle 
jak pro obyvatele města, tak pro sbor nastaly 
10. května 1945, kdy po náletech sovětských leta-
del na kolony německé armády prchající městem 
bylo zapáleno devět domů, a tím vznikly požáry 
na čtyřech, ve městě od sebe dosti vzdálených 
místech. V průběhu těžkých let druhé světové 
války celý novoměstský sbor jako pevný kolektiv 
nezradil a dokázal svým postojem, že hasičstvo 
bylo vždy českým, skutečně národním hnutím. 
V poválečných letech se sbor s novou energií vě-
noval další činnosti a obnově. Podstatný mezník 
v historii sboru lze zaznamenat v roce 1952, kdy 
se celé hasičské hnutí pod vlivem politických 
poměrů stalo součástí tzv. Národní fronty. V ná-

sledujícím roce 1953 v souvislosti s důrazem na 
prevenci je organizace přejmenována na Česko-
slovenský svaz požární ochrany. Po listopadových 
událostech roku 1989 došlo k další významné 
události v historii hasičského hnutí. Nejvyšším 
hasičským orgánem se stalo Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska a základní organizace 
se staly sbory dobrovolných hasičů. Od roku 1998 
funguje v Novém Městě na Moravě poloprofesi-
onální dobrovolná jednotka JPO II, v letošním 
roce uplyne 20 let od jejího založení.

Sbor dobrovolných hasičů pomáhá svým spo-
luobčanům již 140 let a stále se řídí heslem vyši-
tým do svého praporu: „Vlasti k obraně, bližnímu 
k ochraně“. Náplní naší činnosti je mimo zásahové 
činnosti a pomoci občanům v krizových situacích 
také výchova mládeže, sportovní a kulturní činnost 
a preventivní činnost v oblasti požární ochrany. 
V neposlední řadě jsme nositeli hasičských histo-
rických tradic a odkazu našich předků.
 Na zdar hasičstvu! SDH NMnM
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Velu zdar!
V sobotu můžete na náměstí potkat 
kromě automobilových veteránů 
i historické bicykly. Pánové i dámy 
v dobových úborech první republiky 
se projedou městem při několika 
spanilých jízdách, a pokud zrovna 
nepojedou, můžete si jejich cyklo-
skvosty prohlédnout ve spodní části 
Vratislavova náměstí. Párem, který 
se pravidelně účastní setkání velo-
cipedistů, jsou i  manželé Miluška 
a Daniel Gregorovi z Nového Města 
na Moravě, a tak jsme jim za vás po-
ložili několik otázek.

Jak často se účastníte podobných 
setkání? Jste členy nějakého spol-
ku? Máte oblíbené místo, kam se 
rádi vracíte?
Nejsme členy žádného spolku, ale 
rádi opakovaně navštěvujeme setká-

Ocenění sportovců a sportovních osobností Nového Města na Moravě
V  rámci městské slavnosti Nova 
Civitas se v  pátek 15.  6.  2018 
v 19:00 hodin představí veřejnos-
ti ocenění nejúspěšnější sportovci 
a sportovní osobnosti Nového Města, 
které vybrala a ocenila Rada města 
Nového Města na Moravě na své le-
tošní květnové schůzi.

Na návrh Komise pro mládež sport 
a volný čas si převezmou ocenění 

za rok 2017 z rukou starosty města 
Michala Šmardy v kategorii jednot-
liVec – žák Barbora Dostálová za 
mimořádné sportovní výkony v atle-
tice a Šimon Mareček za mimořád-
né sportovní výkony v orientačních 
sportech. V  kategorii jednotli-
Vec – junior Kateřina Pulgretová 
za mimořádné sportovní výkony 
v atletice a v kategorii kolektiV – 
žáci družstvo žáků 1. stupně ZŠ 

Nové Město na Moravě, L. Čecha 
860 za dosažení dobrých výsledků 
v atletice.

V kategorii trenér ocenila Rada 
města za dlouholetou úspěšnou tre-
nérskou činnost ve sportovní střelbě 
Karla Marka.

Rada města se dále rozhodla 
udělit i  dVě mimořádná ocenění, 
a to Lukáši Bláhovi za vítězství na 
závodech Višegrád World Cup 2018 

v mrtvém tahu a hikerce Monice 
Benešové za mimořádně náročný 
sportovní výkon v Pacific Crest Trail 
v USA v roce 2017.

Všichni ocenění si zaslouží nejen 
náš obdiv za mimořádné sportovní 
výkony, ale i poděkování za skvělou 
reprezentaci našeho města.

Ž. Řádková, tajemnice Komise pro 
sport, mládež a volný čas

ní cyklistů, asi třikrát až šestkrát do 
roka. Jezdíme na jižní Moravu – do 
Ždánic u Kyjova, kde se každoročně 
koná Ždánický histopedál, dále do 
Biskupic u Jevíčka, zde bývá slav-
nost slivovice Biskupické kaléšek, 
kde historická kola tvoří doprovodný 
program, v rámci kterého závodíme 
z Jevíčka do Biskupic. V Brně – Krá-
lově Poli bývá Šelepka, která se le-
tos bude konat potřetí a je určena 
pouze pro setkání historických kol. 
Zde bývá jízda elegance a zajímavý 
program pro přihlášené. Ve Vysokém 
Mýtě jsou cyklisté zapojeni do akce 
Sodomkovo Vysoké Mýto, kde tvoří 
doprovodný program.

Jde o náročný koníček? Co vše je 
třeba si zajistit, než se vydáte ně-
kam na sraz?
Nutná je celková prohlídka kola, 
nahuštění, prohlídka pláštů, aby 
nebyly popraskané, některé jsou 

totiž původní. Dále mazání řetězu, 
seřízení zadní brzdy, záleží, zda jde 
o torpédo nebo třeba protišlap.

Historicky je jízdní kolo již 200 let 
staré. Jaké kousky vlastníte ve své 
sbírce?
Kola mám pánská i dámská, např. 
Premiér, Zbrojovka, MAS nebo Im-
periál! Nejvíce si cením kol, která 
se dochovala v dobrém původním 
stavu a  mají původní vybavení. 
Manželka jezdí na kole, které se 
dochovalo ve výborném původním 
stavu a je z roku 1929.

Máte nějaký sen, co se historických 
kol týče, třeba získat určitý typ bi-
cyklu?
Chtěl bych sehnat kolo z první re-
publiky s více převody nebo kolo 
s kardamovým převodem, protože 
toto je mezi koly rarita. Není jich 
mnoho.

Svítá – Malá mýtina uprostřed šumivého hvozdu, hlídaná kolkolem štíhlými velikány, 
zalitá je ještě měkkým šerem něžných par, které po vlahé noci jako stíny táhnou se 
úbočím vzhůru kamsi do nedohledna… Tulí se tu k sobě pět stanů. Odrážejíce své bílé 
stěny od tmavozeleného pozadí… a již tábor oživl. Poslední hlídka, rozdělavši znovu 
oheň, uchystala snídani, načež vzbudila spokojené spáče v ukrytu stanů. 

~ Den v táboře junáků, A. B. Svojsík, 1913 ~

Jak vypadal skauting v době svého svítání? Jak se změnil 
od svého prvního skautského táborového rána v roce 
1912? Jak vypadal začátek skautingu v Novém Městě 
na Moravě? V čem jsme se změnili a co zůstalo nezmě-
něné? Co dělali skauti před sto lety a co dělají dnes?

Skautské středisko Bílý štít Nové Město na Mora-
vě vás zve na výlet do více jak stoletého příběhu 
skautingu. Přijďte se podívat na ukázky skautského 
programu, vybavení a život v průběhu času.
Těšit se můžete na hry a aktivity, kterými se skauti 
baví a které nabízí dnešním dětem a mládeži.
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SINGLETRACKY

MODERNÍ SPORTOVCI NAVŠTĚVUJÍ 

SINGLETRACKY
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
JEDINEČNÉ STEZKY PRO HORSKÉ VELOCIPEDY S DÉLKOU VÍC NEŽ 30 KILOMETRŮ

S RŮZNOU OBTÍŽNOSTÍ JÍZDY V TERRAINU PRO ZKUŠENÉ I ZAČÍNAJÍCÍ JEZDCE

V ARÉNĚ ZAJIŠTENO OBČERSTVENÍ A ODBORNÝ SERVIS

www.vysocina.bike



Doporučujeme svůj
hojně zásobený
sklad zlatnického
a hodinářského zboží
a všech potřeb.

Provádíme
opravy šperků
a výrobu na míru.

Vrat is lavovo  náměst í  3
Nové  Město  na  Moravě

VÁŠ DODAVATEL ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ,
KOLOBĚŽEK A HOVERBOARDŮ

V SOBOTU 16. 6. 2018 SI PŘIJĎTE
NA VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ VYZKOUŠET

KOUZLO ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ.

www.akupower.cz

Ideální do práce,
do města i na nákupy.

AKUPOWER

VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ 11 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ VE VÝROBĚ POTRAVIN SI DOVOLUJE DOPORUČIT:

Tradičně námi vyrobené vynikající dese� ní pečivo 
a do� y, vše z poctivých jakostních surovin.

Skvělé mražené krémy vyráběné na prvotřídních
italských strojích, porcované v kopečcích anebo točené.

K dispozici též posezení při kávě a limonádě 
uvnitř i na venkovní zahrádce.

Relax. Poznání. Zážitky.

CESTOVNÍ AGENTURA RENATA
Vratislavovo náměstí 122 • Nové Město na Moravě

Mobil 603 539 857, Tel. 566 617 317 • info@ckrenata.cz • www.ckrenata.cz
Exkluzivní partner EXIMtours v Novém Městě na Moravě



K CLUB
R E S T A U R A C E

MENU SE PODÁVÁ V SOBOTU 16. 6. OD 11 DO 18 HODIN.
REZERVACE NUTNÁ:

E-MAIL: K.CLUB@NMNM.CZ
TELEFON: 727 950 245

TYRŠOVA 1001, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

SPECIÁLNÍ
MASARYKOVO MENU

PŘIJĎTE POOBĚDVAT
JAKO PRESIDENT!

BÍLÁ ZELENINOVÁ POLÉVKA

PSTRUH NA BYLINKÁCH

HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ 
S BRUSINKAMI,

KARLOVARSKÝ KNEDLÍK

ČOKOLÁDOVÝ DORTÍK

ČERNÁ KÁVA

Rodinná
OPTIKA

S TRADICÍ
28 let

Vratislavovo nám. 9
Nové Město na Moravě

po–pá 8:00–17:00
sobota 8:30–11:00

telefon 566 615 079
www optika-petrikovi.cz
fcb Optika Petříkovi

Krásné brýle
 pro vás

Vše pro radost zručných paní a dívek
LÁTKY PRO VŠEDNÍ DEN I PRO SVÁTEK.
KRAJKY, STUHY, PRÝMKY OZDOBNÉ.

KNOFLÍČKY, PATENTKY, ZIPY ODOLNÉ.
PŘÍZE PLETACÍ A HÁČKOVACÍ NA 
SVETŘÍKY, ČEPIČKY A PONOŽKY.

PUNČOCHÁČE, PUNČOŠKY, 
PROSTĚ VŠECHNO NA NOŽKY.

DEŠTNÍKY, PLÁŠTĚNKY, ČEPICE.
Těšíme se na vás velice.

VRATISLAVOVO NÁM. 126
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Dobroslava Neumanová 

CYKLO • SPORT

Tel./Fax: 566 616 081 • Mob.: 608 829 888
E-mail: cyklosport@cyklosport-slechta.cz

www.cyklosport-slechta.cz

Vše pro
     vaši jízdu

VRATISLAVOVO NÁM. 118
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ



Vratislavovo nám. 98, NMNM
Telefon: 739 945 126

E-mail: harmonienm@email.cz

Tělo cvičením potrápíte, hlavu vyčistíte.

Celulitidy se zbavíte cvičením na vacushape.

Kůži vypneme zeštíhlujícími zábaly.

Bříško a záda zpevníme na rekondičních stolech.

Unavené svaly odpočinou při relaxační masáži.

R E KOND I Č N Í
S T UD I O

H A RMON I E

FOTOGRAFUJEME V ATELIÉRU I VENKU
rodiny, děti, novorozeňata, těhulky, portréty, 

akty, rodinné fotogra� e, svatby, a další.

Vyvolání fotogra� í od 9×13 cm do 100×165 cm do 24 hodin.
Samoobslužný kiosek Kodak (vyvolání fotogra� í velikosti 10×15 a 15×21 

z telefonu, paměťových karet, USB/CD/DVD a sociálních sítí)

Vratislavovo náměstí 3
Nové Město na Moravě

www.fotocadkova.cz
www.facebook.com/fotocadkova

fotocadkova@email.cz
608 111 151 / 566 616 684

Fotoateliér
ČADKOVÁ

ZASTAVÁRNA • BAZAR

PŮJČOVNA
KOLOBĚŽEK
Zdeněk Korbář
Nezvalova 376
Nové Město na Moravě
www.kolobezkynmnm.cz

PO–PÁ   7.30–18.00
SO             7.30–12.00

Lékárna U Salvátora
tradice – kvalita – spolehlivost

566 618 554 u.salvatora@tiscali.cz   

ING. S. HLAVATÝ
doporučuje svůj obchod

plně zásobený

ZBOŽÍM HRAČKÁŘSKÝM, 
NÁČINÍM SPORTOVNÍM

A NÁŘADÍM PSACÍM, 
KRESLICÍM, MALÍŘSKÝM 

A UMĚLECKÝM
pro kratochvíle mužů, dam a dětí 

domácích i venkovních.

JAKOŽ I PAPÍRENSKÝM 
ZBOŽÍM ŠKOLNÍM 

A KANCELÁŘSKÝM.
Napočkání obtiskneme Vaší předlohu.

Vratislavovo náměstí 11
v Novém Městě na Moravě

LY Ž E
SLONEK

OD ROKU 1896
SPORTOVNÍ OBCHOD
Soškova ulice č. p. 231

v
Novém Městě

na Moravě
VYBAVENÍ PRO BĚŽECKÉ 

LYŽOVÁNÍ, FUNKČNÍ OBLEČENÍ, 
OBUV, LYŽAŘSKÝ SERVIS.



OBCHOD KVALITNÍM,
ORIGINÁLNÍM OBLEČENÍM.

MARŠOVICE 92
naproti benzinové 

stanici Gorivo

T H E  W O M E N ‘S  B RA N D

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
v Novém Městě na M� avě

zajistí vám

odpočinek � o tělo i duši.
TĚLOCVIK
PLOVÁRNA
POTÍRNA

BLAHODÁRNÉ KOUPELE
LÁZEŇSKÉ OPLATKY

www.lazne.nmnm.cz

Vratislavovo náměstí 9
Nové Město na Moravě
telefon: 737 40 40 50
fb: Mobily Jiří Němec
www.mobily-nemec.cz
info@mobily-nemec.cz

PŘIJĎTE SI K NÁM ZAKOUPIT 
REVOLUČNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ 

PŘÍSTROJE!

ZDRAVĚNKA
Drahuška

Vratislavovo náměstí 13
Nové Město na Moravě

Telefon 566 618 019
 Nabízíme velký výběr bylin a bylinných 
produktů, čajů, kávy, přírodní kosmetiky, 

doplňků a potravin pro pestré vaření.

HLAVATÝ A SYNOVÉ
Vratislavovo náměstí 11

v Novém Městě na Moravě
Vás zvou do svého obchodu

ZBRANĚMI A 
STŘELIVEM,

ZÁSOBENÉMU ZBOŽÍM 
TUZEMSKÝM I ZAHRANIČNÍM.
Prach, kule i broky skladem, 
k dispozici i rozličné zboží 
na obranu a lukostřelbu.
V obchodě k dostání i drobné zboží, 

elektrikářské, přístroje optické, součásti 
pro samočinné počítací stroje a rozličné 

zboží pro nové technologie.

a v něm pivochuti snové.
Město NovéVidím město krásné,

15.–16. června 2018 na Nova Civitas
ochutnejte naše ležáky:

Hejkal světlý 12 (speciál)
Hejkal tmavý 13

určeno pro starší 18 let.

KADLECOVA VILAKADLECOVA VILA

instagram: vilakadlec www.vilakadlec.cz

rozličné služby v 1. patře
pro vás již od léta

KADLECOVA VILA



Vratislavovo náměstí –  hlavní pódium 

14:00 Zahájení slavnostní fanfárou
14:05 Vystoupení žáků pěvecké a kytarové 

třídy ZUŠ Jana Štursy
16:00 Jiří Schmitzer
17:30 POW
19:00 Vyhlášení sportovních výkonů
19:15 Mário Bihári & Bachtale Apsa
21:00 Rabies
22:45 Visací zámek

Doprovodný program

9:00–15:00 Prezentace SOŠ NMnM, 
Vratislavovo náměstí

9:00–17:00 Výstava Patchwork clubu 
NMnM, Vratislavovo náměstí 
čp. 6 (U Slonků)

8:00–19:00 Volný vstup do Horáckého muzea
9:00–20:00 Volný vstup do Horácké galerie, 

vstupné dobrovolné
14:00–20:00 Relaxační zóna v Horácké galerii
14:30 Přehlídka oborů ZUŠ  

(akordeonový soubor Arnie's Harmony, 
flétnový soubor, smyčcový soubor), 
Horácká galerie

15:30 Hravé cvičení DDM, před hlavním pódiem
17:00 Divadlo 100 opic: Saframorte!, 

Horácká galerie
17:00 Mažoretky DDM, před hlavním pódiem
18:30 Koncert pěveckého ženského sboru 

Naenia,  Horácká galerie

Vratislavovo náměstí – hlavní pódium

9:00–12:00 Žďárský swingový orchestr
13:30 Poutníci
14:30 Vyhlášení soutěže spolků a neziskovek
17:30 Stanley's Dixie Street Band
19:00 Sestry Havelkovy
21:15 Klara & The Pop – Klára Vytisková
23:00 MoveBreakers

Doprovodný program

8:00–12:00 Farmářský trh, Vratislavovo náměstí
8:00–14:00 Prezentace spolků a neziskovek, Vratislavovo náměstí
8:00–15:00 Výstava Patchwork clubu NMnM, Vratislavovo náměstí čp. 6 (U Slonků)
8:00–16:00 Elektroskútry, Vratislavovo náměstí
8:00–18:00 Skautská táborová základna, Vratislavovo náměstí
8:00–18:00 Ukázka dobové hasičské techniky, Vratislavovo náměstí
od 9:00  Muzejní kavárna, Horácké muzeum
9:00–17:00 Volný vstup do Horáckého muzea
9:00–20:00  Volný vstup do Horácké galerie, vstupné dobrovolné
9:00–18:00 Fotokoutek HappyBox, park Vratislavovo náměstí
9:00–18:00 Přehlídka historických vozidel, Vratislavovo náměstí
9:00 Jízda historických vozidel kolem náměstí, Vratislavovo náměstí
9:30 Manipulace s historickou hasičskou stříkačkou, Vratislavovo náměstí
10:00–19:00 Biograf, podkroví Horáckého muzea
10:00 Spanilá jízda cyklistů, Vratislavovo náměstí
10:30–18:00 Historičtí cyklisté, Vratislavovo náměstí
10:30 Slovanské kvarteto, Kafé 133
11:00 Divadlo Anička a letadýlko: Vivi tady nebydlí, Horácká galerie
12:00 Spanilá jízda cyklistů, Vratislavovo náměstí
12:00 Slovanské kvarteto, park před HG
14:30 Manipulace s historickou hasičskou stříkačkou, Vratislavovo náměstí
14:30 Martin Sedlák, Horácká galerie
14:30 Hradní fotoarchiv – fotografie z časů Tomáše G. Masaryka, Horácké muzeum
14:45 Aerobic tým DDM, kategorie děti, kadetky, juniorky, před hlavním pódiem
15:00 Divadlo Anička a letadýlko: Malá večerní Snítka, Horácká galerie
16:00 Slovanské kvarteto, arboretum
16:30 Martin Sedlák, Horácká galerie
16:30 Spanilá jízda cyklistů, Vratislavovo náměstí
16:45 Uvítací průvod, Vratislavovo náměstí
17:00 Příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Vratislavovo náměstí
18:30 Koncert mužského pěveckého sboru Novocantus, podkroví Horácké galerie
18:45 Přehlídka a ocenění cyklistů, před pódiem

Pátek 15. 6. 2018 Sobota 16. 6. 2018

P R O G R A M

15. a 16. ČERVNA 2018
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚNOVA

CIVITAS
100 let od vzniku ČSR

SLAVNOSTI NOVA CIVITAS PODPOŘILI:

NOVA CIVITAS 2018 | Vydavatel: Novoměstská kulturní 
zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00372854 | Web: nkz.nmnm.cz | Telefon: 566 598 700  
E-mail: nkz@nmnm.cz | Redakční texty: Eva Kulková 
Grafické zpracování: Miloš Neuman, grafik@nmdesign.cz  

Tisk: Samab Brno Group a.s., tiskarna@samab.cz

Upozorňujeme návštěvníky, že po celou dobu slavností budou 
pořizovány fotografické, zvukové a video záznamy. 

Změna programu je vyhrazena.
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