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NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ABRAXAS / POLETÍME?

THE PEOPLE / KAREL PLÍHAL
THOM ARTWAY / YO SOY INDIGO
MATĚJ PTASZEK / KAREL NA NÁKUPECH
MANŽELÉ SOUKUPOVI / BAND OF HEYSEK

FERI AND THE GYPSIES / THE SHOTS
ZELENOHORŠTÍ MUZIKANTI / NAENIA
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KLECKER QUARTET / HORÁCKÁ MUZIKA

MARTIN SEDLÁK A JENDA NOVÁK

DIVADLA / NADAČNÍ FOND / SOUTĚŽ
PREZENTACE SPOLKŮ A NEZISKOVEK
P R O G R A M / I N F O R M A C E / R O K KA R L A N Ě M C E

NOVA
S
A
T
I
V
I
C
Slavnosti Nova Civitas – to jsou dny, kdy se Novoměšťáci setkávají,
mluví spolu, baví se a diskutují. V pátek naše náměstí ožije prezentací
novoměstských škol, organizací a spolků. Odpoledne se pak rozjede
bohatý kulturní program a večer zahájíme oceněním našich sportovců. Mladých i dospělých reprezentantů města, na které můžeme být
hrdí. Zábava, veselí a příjemná atmosféra v pátek večer neskončí,
ale potrvá až do pozdních sobotních nočních hodin.
Těším se na setkání s příjemnými lidmi, se sousedy a kamarády. Užijme si to, radujme se a oslavujme naše krásné město.
No a pokud při tom přispějeme i na správnou věc v tombole
Nadačního fondu, tak to bude to nejlepší, co můžeme v krásném
červnovém víkendu zažít.

SOUTĚŽ

Během sobotního dopoledne a ještě dvě hodiny po poledni se na náměstí a v blízkém okolí opět po roce budou
prezentovat svými stánky organizace, spolky a neziskovky
nejen z Novoměstska. Tradičně připravily pro děti a mládež
soutěž plnou vědomostních, sportovních i poznávacích
úkolů, která bude probíhat od 8 do 12 hodin. Kdokoliv
si v informačním centru vyzvedne soutěžní kartu, splní
úkoly u jednotlivých stánků, získá razítko od prezentujících
se organizací a zase kartu přinese zpátky, ten si zahraje
o hodnotné ceny. Vítězové budou vyhlášeni hned v sobotu
15. června ve 13:30 na hlavním pódiu.
Ceny do soutěže věnovala společnost

Michal Šmarda
starosta

Pestrost NOVA CIVITAS nezná hranic
Každoroční městský festival Nového Města na
Moravě zve všechny generace na Vratislavovo
náměstí v pátek 14. a v sobotu 15. června 2019.
Pestrý hudební program nabídne pohodového
moderního písničkáře Thoma Artwaye, roztančený turbošanson skupiny Poletíme!, výrazné až
punkové blues skupiny Band of Heysek, rytmické
melodie Feri and the Gypsies, folk-funk mezinárodně složené kapely Yo Soy Indigo či legendární skupinu Abraxas, působící na české hudební
scéně již přes 40 let. V pátek od 19 hodin navíc
v kulturním domě proběhne koncert Karla Plíhala.
Organizátoři nezapomněli ani na regionální skupiny, jako je třeba Karel na nákupech, z Jihlavy
dorazí mladá kapela hrající převážně rock’n’roll

a swing The Shots a kapely novoměstské ZUŠ.
Máte-li radši tradičnější žánry, začátek sobotního
programu bude patřit Zelenohorským muzikantům, večer pak zahraje patnáctičlenný dynamický
band The People. V rámci doprovodného programu na nádvoří Horácké galerie vystoupí tradičně
Martin Sedlák i mužský pěvecký sbor Novocantus,
kterému letos vypomůže soubor Castello in Aria,
hrající barokní hudbu na dobové nástroje. Nově
se doprovodný program rozroste i před Vinotéku
u Charlieho, kde v pátek zahraje Horácká muzika
a v sobotu na klasickou akustickou kytaru Jakub
Šimon. Čeká vás také ochutnávka vín a gastro
specialit. Během sobotního dopoledne proběhne farmářský trh a u svých stánků se na vás těší

zástupci místních spolků a neziskovek. Své dveře
veřejnosti otevře v sobotu od 9 do 17 hodin skautské středisko Bílý štít. Odpoledne v parku, v parku
nebo arboretu můžete potkat putující klasické
kvarteto skvělých brněnských profesionálních hudebníků. Dámský vokální kvartet ZEVL vystoupí
v rámci pátečního odpoledního křtu druhého dílu
knihy Zmizelé Nové Město na Moravě, na který jste
všichni srdečně zváni do Horáckého muzea. Zde si
budete moci knihu i zakoupit a nechat podepsat.
Máte rádi hledačky a chcete získat poklad? Pak
právě pro vás odstartuje v pátek tzv. questingová
hra s názvem Novoměstská rarita – Karla Němce sgrafita! vytvořená pod patronátem města ke
140. výročí umělcova narození.

Thom Artway

Rozhodnutý vydat se ve svém životě uměleckou cestou, tedy Artway…
Pod tímto pseudonymem vystupuje zpěvák, textař,
kytarista a pouliční umělec pocházející z Valašska
Tomáš Maček. Začínal s hraním na ulici v Praze
u Lennonovy zdi, kam se ve volných chvílích rád
vrací. Jako teenager pohořel v talentové soutěži,
což ho ale s dnešním odstupem vůbec nemrzí,
protože si díky tehdejšímu neúspěchu našel cestu
do světa pop music po svém. Pochází z kraje se
silnou folklorní tradicí a připouští, že jeho tvorbu
určitým způsobem mohla nějak ovlivnit i dechovka.
Ve svých skladbách jde vždycky po melodii, má
rád, když se motivy opakují a jsou snadno zapamatovatelné. Jeho životní styl světoběžníka je mu
také velkou inspirací. Skladby tvoří v anglickém
jazyce. Poprvé na sebe upozornil v roce 2013, kdy
byla jeho písnička vybrána do filmu Křídla Vánoc.
Do širšího povědomí veřejnosti se dostal se svým

prvním singlem o nedostatku tvůrčích podnětů
I Have No Inspiration v roce 2015. V roce 2016 si
také odnesl hned dvě ceny České hudební akademie
Anděl za objev roku a zpěváka roku. Zajímavostí
je také jeho zapojení se do projektu Silent Forest,
jehož cílem je zvýšit povědomí o současné krizi,
kdy se někteří zpěvní ptáci stali předmětem velmi
výnosného obchodu, což má za následek nekontrolovaný úbytek těchto ptačích druhů. Na podporu
této myšlenky napsal píseň High Above The Trees.
V loňském roce vydal svižnější a elektroničtější druhou desku All I Know, v prosinci se vrátil z turné po
Anglii a Skotsku. Od lidí, kteří z něj chtějí udělat
hvězdu, se podle svých slov drží dál. Na hlavním
pódiu Thoma Artwaye uslyšíte v pátek večer.
pátek 20:00 ∙ hlavní pódium

POLETÍME?
To je osobitý banjo punk a turbošanson, který,
pokud jste ještě neslyšeli, si zamilujete již po třetí
písničce. Kapela má totiž skvěle našlápnuto a letí
k pomyslné špičce české hudební scény. Loni na
jaře navíc vydala novou desku Chce to hit!, se
kterou pilně koncertuje a již dvakrát za sebou vy-

prodala brněnskou Flédu. Velký úspěch slavila
v rámci turné s Divokým Billem před dvěma lety.
Poletíme? má zkrátka dobře našlápnuto. A není
divu. Umí totiž odlehčenou formou vyprávět o složitých a smutných věcech tak, že jejich koncerty
dýchají barevnou náladou, svižnou rytmikou a tanečními kreacemi publika. I vy se budete smát,
výskat, tančit nebo vám přeběhne mráz po zádech, když v písni pojmenuje váš problém. Klade
totiž důraz na vtipné, poetické a přímočaré texty.
S nimi se rozhodně nudit nebudete, už jen pro to
netradiční nástrojové obsazení, se kterým kapela
zvládá výtečně punk stejně jako jazz. Kapelníkem,
zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely
je charismatický výtvarník Rudolf Brančovský.
Umělcův netrénovaný hlas stojí na pódiu stejně
sebejistě, jako starý kapitán dávné plachetnice
pevně rozhodnutý obeplout svět. Jeho posádku
pak tvoří sedm mořských vlků, kteří přesně vědí,
co mají dělat, aby bláznivá plavba dopadla dobře.
pátek 22:00 ∙ hlavní pódium

Horácká muzika
Horáckou muziku, která nepřetržitě funguje více
než dvacet pět let, dnes reprezentuje už několikátá
generace muzikantů. Horácká muzika, jež obstarávala hudební doprovod při tanečních vystoupeních folklorních souborů a samostatně prakticky nevystupovala, v posledních letech stále více

koncertuje. Snahou současných členů zůstává
připomínat posluchačům krásné horácké písničky
a melodie a přivést je k jejich zpívání. Vysočina
a Žďársko má krásných lidových písniček spoustu
a stojí za to je znovu objevovat a zapamatovat si je.
S dobrým vínkem to jistě půjde snadno.

pátek 17:30 ∙ Charlieho stage před vinotékou
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YO SOY
INDIGO
Hudební skupina s netradičním názvem založená
americkou zpěvačkou, skladatelkou a kytaristkou
pocházející z Connecticutu Emily Thiel, která se
usadila v Praze. Kapela se zrodila z jam session
v jedné staré továrně v roce 2014. Její hudba je
originální fúzí popu, rocku, soulu, jazzu i folku,
mix zábavně podivných, mezinárodních hudebníků s oduševnělými melodiemi, hlubokým
výrazem a dávkou humoru. Na postu basisty je
člen tria minus123minut Fredrik Janáček a také
ostatní muzikantská jména slibují skvělý zážitek – klávesista Mark Newson, bubeník Dušan
Černák, houslista Adam Pospíšil a saxofonista Willam Valerian. V roce 2018 vydala kapela
svůj dlouho očekávaný debut, na němž začala
pracovat už v roce 2015 a jehož vydání nechtěla
uspěchat. Svůj vlastní styl popisuje jako „freak –
folk – jazz“. Samotný název žánru jen zdaleka
popisuje hudbu, kterou tato skupina vytváří. Je
potřeba ji slyšet a zažít.
pátek 18:30 ∙ hlavní pódium
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Karel Plíhal

Písničkáře a básníka v jedné osobě, který desítky
let patří mezi nejvýraznější hudebníky tuzemské
folkové scény, Karla Plíhala budete moci vidět
a slyšet v pátek od 19:00 v kulturním domě. Tento
plachý rodák z Přerova, stejně jako básník Josef
Kainar, jehož některé básně Plíhal zhudebnil, vy-

dal více než deset alb. Za poslední Vzducholoď
z roku 2012 získal hudební cenu Anděl. Složil
hudbu k mnoha inscenacím Moravského divadla
Olomouc a zahrál si po boku svého přítele Jarka
Nohavici v Českým lvem oceněném filmu Rok ďábla. V loňském roce opět po několika letech začal
koncertovat. Nucenou zdravotní pauzu mu způsobila fokální dystonie, nemoc, která je postrachem
profesionálních muzikantů (ztráta citlivosti prstů)
a kvůli které musel zcela přestat hrát na kytaru.
V současnosti koncertuje s klasicky vzdělaným
kytaristou Petrem Fialou, se kterým připravují
živé 2CD se záznamem aktuálních koncertů. Sám
se doprovází na mandolu, drnkací nástroj, který
je obdobou violy (stejné ladění) a který se dnes již
prakticky nepoužívá. Koncert je nevhodný pro děti
do 12 let, vstupenky od 280 do 320 Kč je možné
zakoupit v předprodeji v informačním centru nebo
přes vstupenky v mobilu smsticket.
pátek 19:00 ∙ kulturní dům

ABRAXAS

V únoru 1976 vlétl do historie českého rocku
exotický motýl zvaný Abraxas. Tato česká rocková skupina vznikla na troskách pražské skupiny
Abraam. Během třinácti let své předlistopadové
historie prošla třemi různými rockovými styly.
Vůdčí osobností skupiny je od samého počátku
kytarista a skladatel Slávek Janda. V počátcích
své tvorby byla silně inspirována skupinou Pink
Floyd, k jejím koncertům patřilo i na tu dobu neobvyklé jevištní ztvárnění, jako promítání filmů,
projekce diapozitivů a světelné efekty. Za dobu své
více než 40leté existence se několikrát odmlčela
a také prodělala mnoho personálních změn, které
měly vliv i na žánrové směřování. V současnosti

hraje v sestavě Slávek Janda (texty, kytara, zpěv),
Eduard Štěpánek (bicí), Ivan Doležálek (basa,
zpěv). V roce 2016 u příležitosti oslav 40 let na scéně vydali Nekonečný boogie Best Of. V současnosti
se chystají postupně jako singly zveřejňovat deset
nových písniček. Pilně koncertují na klubových
i festivalových akcích, v loňském roce měli přes
60 koncertů, což hovoří o tom, že se skupině daří.
Obsahem jejich koncertů jsou především největší
hity z celé historie kapely, jako například Karel
drogy nebere anebo Obyčejnej svět. Uslyšíme je
tedy snad i v Novém Městě!
sobota 22:00 ∙ hlavní pódium

ZELENOHORŠTÍ
MUZIKANTI

The Shots

Sobotní dopoledne bude tradičně patřit dechové
kapele, tentokrát přijedou z nedalekého Žďáru
nad Sázavou. Zelenohorští muzikanti se svým
obsazením dokonce řadí mezi tzv. velké dechovky a jsou vcelku mladým uskupením, protože
se dali dohromady teprve v roce 2016. V jejich
repertoáru najdeme české a moravské písničky
od známých autorů, jako je Vacek, Poncar, Vejvoda a další. Každé vystoupení je pro posluchače
doplněno humornými příběhy nejen z muzikantského života. Hudebním doprovodem se podílí
na významných akcích našeho regionu. V loňském roce doprovázeli mexické tanečníky na
tanečním festivalu KoresponDance a neobešel
by se bez nich ani žďárský masopust. Budou vám
k tanci i poslechu hrát až do sobotního poledne.

Hudba je lék – to lidi věděli už kdysi! Tahle
osmičlenná banda mladých a krásných hochů
z Jihlavska, která se nadchla houpavou muzikou svých babiček a dědečků, se snaží rozdávat
radost swingem, jazzem a rock'n'rollem, a to
všechno se špetkou mladistvého rebelství. V jejich repertoáru je přes šedesát „pecek“ nejen od
autorů, jako jsou Voskovec a Werich, ale taky
Fergie nebo Daft Punk. Bylo jim ctí zahrát si
třeba po boku Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers nebo třešťského Zatrestbandu Petra
Píši. Hudba linoucí se z jejich nástrojů dřevěných i mosazných udělá z každého posluchače
tanečníka. Na Nova Civitas s nimi vystoupí i jejich stálý host, půvabná kudrnatá zpěvačka bez
kudrlinek na hlase Kristýna Nováková.

sobota 9:00 ∙ hlavní pódium
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sobota 16:30 ∙ hlavní pódium
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Feri and the Gypsies
Večerní sobotní program v 18:30 zahájí skupina Feri and the Gypsies. Tento projekt vznikl
v roce 2017 a je složen ze zkušených muzikantů
z Brna a Mikulova, kteří již spoustu let působí
a působili v různých kapelách, jako je například Rosen Trio, Terne Čhave nebo společně
s Idou Kelarovou. Charakterizuje je výrazný
zpěv, flétna a rytmika. Zakladatel, zpěvák a kytarista Feri prošel různými hudebními žánry,
od tradiční romské hudby až po jazz nebo hip

hop, a aktuálně se zaměřuje na latino, a gypsies music, world music v jiných rytmech,
než jsou klasické romské skladby a s různým
nástrojovým obsazením. Na baskytaru jej doprovodí Josef Zeman, na bicí Dušan Růžička,
na perkuse hraje Roman Kroupa, Radek Bagár
na piáno a Tomáš Továrek na příčnou flétnu
nebo saxofon.
sobota 18:30 ∙ hlavní pódium

KAREL NA
NÁKUPECH
Původně se kapela měla jmenovat Mapa kuchyně, ale jak dá rozum, tento zvolený název
dává větší smysl. Početně variabilní uskupení
má na svědomí posluchače dvou studiových alb
Pojízdná prodejna a Pop.und.ekl. Nebezpečně
vlezlé melodie této skupiny velmi dobře neznáte
z TV, její písničku Tábor s trampským nápěvem
s úspěchem vysílala televize Lágr. Kromě aktivit
na hudebním poli je toto uskupení iniciativní
v charitě, kdy tři členové „Karla“ jsou pořadatelé
celoroční Tříkarlové sbírky.
pátek 16:50 ∙ hlavní pódium

BAND OF HEYSEK

Nejšpinavější blues současné české hudební scény
Frontman kapely Jan Švihálek je jednou z nejváženějších osobností české bluesové scény, na
které se pohybuje již přes čtvrt století. V létě
roku 2017 se vydal na bluesmanskou pouť do
severního Mississippi – přímo do oblasti, ve
které jeho oblíbená hudba stále žije v podstatě
folklórním způsobem. Band of Heysek – trio
brněnských hejsků, skládající a hrající vlastní
živočišné bluesové písně, které zní občas až
punkově, vzniklo v roce 2015, tři roky po rozpadu blues-rapové kapely Nuck Chorris Gang,
ve které všichni členové působili a se kterou za
pět let existence vydali dvě alba. Znají se ovšem
i z jiných projektů, např. Hoochie Coochie Band.
Hrají částečně svůj a částečně převzatý repertoár, který uchopí po svém. Koncertují zejména
po klubech a festivalech u nás a na Slovensku,
ale i v Polsku nebo Bosně. V roce 2015 dělali
předkapelu britské skupině Smokie. V loňském
roce doprovázeli trojici bluesmanů z Mississippi
na česko-polském miniturné a letos v létě zamíří
NOVA CIVITAS 2019

se svým koncertním setem na jejich domovský
festival v USA. V současnosti připravují druhou
desku, již nahráli v Orlických horách, v dřevité
atmosféře roubené chalupy. Nejdůležitějším
faktorem je pro ně energie, kterou se snaží
předávat dál. Tak se přijďte nabít…
sobota 14:00 ∙ hlavní pódium

Manželé
Soukupovi
Nenechte se zmást obyčejně znějícím názvem kapely. Šestičlenný soubor, sídlící v srdci Vysočiny,
se nezalekne jakéhokoliv žánru, ale pozor, vše
včetně dechovky převede do rytmu reggae. Takže
pokud si chcete zavzpomínat na staré zaprášené
šlágry, budou tu v sobotu jen pro vás v nových
aranžích od Manželů Soukupových.
sobota 12:30 ∙ hlavní pódium
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The People
„Skvělí… zázrační… obyčejní… famózní…
vaši… multižánroví… popoví… hudebníci…“
Takto se charakterizuje mladá, dynamická
a energická kapela, do které patří nejen studenti Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně, brněnské konzervatoře, ale i zkušení,
dlouholetou praxí ostřílení muzikanti. Hrají na

plesech, zábavách, koncertech, svatbách i soukromých akcích. Jejich repertoár je všestranný
a multižánrový, zahrají téměř vše a zároveň
vás pobaví. Těšte se na tento patnáctičlenný
ansámbl v sobotu od 20 hodin.

Ženský pěvecký sbor, který se pravidelně schází
v presbyterně novoměstského evangelického
kostela. Vznikl před více než třemi roky z potřeby několika žen společně si zazpívat. Jméno si
zvolily trochu záhadné s několika konotacemi.
„Naenia znamená popěvek, který souzní s naší
touhou zazpívat si, zároveň se nabízí i další nám
blízký význam slova, a to latinské označení druhu noční můry,“ vysvětluje sbormistryně Jana
Kabrdová a dodává, že repertoár sboru je velice
pestrý. „Rády zpíváme renesanční madrigaly
plné slov o lásce, duchovní moteta nejrůznějších stylů a období, nebráníme se ani české
klasice, například známé tři písně Bedřicha
Smetany pro ženský pěvecký sbor. Další velké
téma, která nás oslovuje, je židovská hudba.
Každoročně se připojujeme k celorepublikové

akci Pamatuj!, která připomíná strašný osud
českých Židů za druhé světové války. Pro letošní oslavy Nova Civitas jsme kromě uvedených
žánrů připravily pásmo českých lidových písní
v úpravě Zuzany Vlčinské. Tato muzikoložka
a psychoterapeutka přináší do oblasti zpěvu
originální metodu „prožitkové zpívání“, v níž
přináší neotřelý pohled na lidovou píseň. Ovlivněny jejím workshopem jsme se snažily o propojení lidského hlasu, zpěvu a emocí. Ať už se
pohybujeme v kterémkoliv z uvedených žánrů,
hlavní je pro nás radost ze sdílení krásné hudby a společného prožitku. Neváhejte a přijďte
s námi souznít v pátek 14. 6. v 17:30 do tzv.
Podpalubí, sálu ZUŠ Jana Štursy.“

sobota 20:00 ∙ hlavní pódium

NAENIA

pátek 17:30 ∙ Podpalubí ZUŠ

Klecker
Quartet
Klecker Quartet spojuje hudebně bohatě disponované umělce mladé brněnské generace, kteří
dlouhodobě spolupracují na poli komorním i orchestrálním (Národní divadlo Brno, Filharmonie Brno, Czech virtuosi). Hlavním společným
jmenovatelem kvarteta je nadstandardní hráčská
vybavenost, vzájemná tvůrčí inspirace a smysl
pro nejjemnější
detaily. Program
pro novoměstský
festival nabídne
posluchačům širokou paletu hudebních epoch,
počínaje barokními mistry až k vrcholným romantikům. Kvarteto
nese jméno po
Jiřím Kleckerovi
(1. housle), který má k našemu
kraji velmi blízký
vztah. „Novoměstsko a okolí
mi přirostlo k srdci okamžitě po první návštěvě
u mého dobrého kamaráda na Rokytnu. Svou
poetikou spojující malebnou přírodu Žďárských
vrchů a symbolický přesah v podobě skladatele
Bohuslava Martinů tvoří jedinečnou atmosféru
míst v okolí Tří Studní. Moje rodina je také spjata
s okolím Nového Města, jelikož mým pradědečkem byl rodák z nedalekých Daňkovic. Symbolických spojení s tímto krajem je tedy pro mne více
než dosti a jsem opravdu nesmírně rád za každou chvíli zde.“ S sebou tento nadaný houslista
přiveze ještě Irenu Hůrkovou (2. housle), Leoše
Černého (viola) a Roberta Kružíka (violoncello).
Kvartet v sobotu odpoledne postupně zahraje
v parku na Vratislavově náměstí, v Horácké
galerii a v městském arboretu.
sobota 12:00, 14:45, 17:00
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Matěj Ptaszek
a Jan Stehlík
Cestovatel, původní profesí umělecký fotograf,
od roku 2004 profesionální bluesman Matěj
Ptaszek v současnosti patří mezi evropskou
špičku hráčů na foukací harmoniku na poli
tradičního blues. Před rokem se vrátil z tříletého pobytu v Ekvádoru a Kolumbii, jako jediný
Čech si tam zahrál na prestižních bluesových
akcích. Má za sebou přes tisícovku koncertů,
hrdě hraje na foukací harmoniku značky Hohner, podílel se na vzniku hudby k filmu Občanský průkaz. Na jaře vydal se svými spoluhráči
Janem Stehlíkem (kytara) a Janem Čihákem
(kontrabas) nové album věnované Woodstocku
s názvem Screaming the Blues, které se nese
v duchu bluesových kapel, které na festivalu
hrály. Aktuálně připravuje videoškolu hry na
foukací harmoniku. Říká: „Muzikant přijde na
to, že hraje docela dobře tehdy, když cítí, že
u toho umírá. Ne že je ztrhaný a má břišní kýlu,
ale že po každém koncertě je z jeho duše a srdce
kousíček pryč…“ V Novém Městě vystoupí na
hlavním pódiu v duu s Janem Stehlíkem.
sobota 15:00 ∙ hlavní pódium

CASTELLO IN ARIA
& NOVOCANTUS
Novocantus je mužský pěvecký sbor působící nejen na území Novoměstska, nýbrž i po celé Moravě (možná přidáme i Čechy). Členové sboru jsou
lidé rozličných profesí, které však spojuje láska k
hudbě a chuť se scházet ke společnému zpěvu pod
rukou sbormistra Františka Ostrého z Rozseče
u Kunštátu. Zpívají světské i duchovní písně.
Tentokrát si ve spolupráci se souborem Castello
in Aria připravili pásmo žalmů – ku zamyšlení o

běžném životě, o každém kroku na cestě a možnosti se o někoho opřít. Přijďte si poslechnout
libé zvuky nejen hlasů lidských, ale především
starých barokních hudebních nástrojů. Na chvíli
dejte odpočinout svým srdcím od shonu každého
dne a zavítejte v rámci oslav Nového Města do
podkroví Horácké galerie v sobotu v 17:30 hodin.
sobota 17:30 ∙ Horácká galerie

Martin Sedlák
a Jenda Novák
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 tvrdí, 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 Hookera, Rolling Stones nebo Vladimíra Mišíka.
pátek 20:30 ∙ Kafé 133
sobota 9:00 ∙ Horácká galerie
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ZUŠ Jana Štursy
ZUŠ Jana Štursy se již tradičně podílí na programu
městských slavností Nova Civitas. I letos jsme si
pro vás připravili pestrý program. Slavnostní fanfárou zahájí žesťové kvinteto pod vedením Lukáše
Smrčka. Dále si budete moci poslechnout soubor
zobcových fléten Butterflies. Je to uskupení vzniklé
z žáků, kteří se věnují hře na tento starobylý nástroj. Hrají renesanční a barokní tance, skladby
soudobých flétnistů a flétnových pedagogů. A jak
se z malých housenek stávají velcí a krásní motýli,
využívají více větších fléten, aby zvuk ansámblu byl
plnější a příjemnější na poslech. Tento soubor vede
Jana Kabrdová. V podání kytaristů ze třídy Miloslava Mrlíka uslyšíte skladby od Jimiho Hendrixe.
Ty zazpívá a na elektrickou kytaru zahraje Daniel
Šípek. Ondřej Slonek, obdivovatel Radima Hladíka, si vybral jeho legendární skladbu Čajovna.
K této skladbě si přibral na pomoc Daniela Šípka,
na basovou kytaru bude doprovázet Milan Kocanda. Z pěvecké třídy Markéty Dvořákové uslyšíte
studentky ve věku 13–17 let. Kromě klasického
zpěvu se zabývají i populárním zpěvem. Většina
písní, které vám zazpívají, je v angličtině. Děvčata
své pěvecké dovednosti zužitkovávají i v různých
uskupeních. Zpívají s dechovým orchestrem, s různými kapelami i v pěveckém sboru. Kromě zpěvu
hrají ještě na různé hudební nástroje.
pátek 14:15 ∙ hlavní pódium

MAŽORETKY
Co by to bylo za slavnosti, kdyby nevystoupily mažoretky. V pátek je na programu vystoupení všech
tří skupin novoměstského Domu dětí a mládeže.
Prostřední mažoretky Tutti vystoupí s písničkou
C’est la vie, nejmenší Princess uvidíte při Tanci princezen a můžete se těšit i na nejstarší skupinu, která
si říká Carmen, s písničkou What you’re waiting for.
Tento rok se vám kromě novoměstských mažoretek představí i tým děvčat ze Žďáru nad Sázavou.
Společně trénují teprve rok a v sobotu na Nova Civitas
půjde o jejich druhé vystoupení. Zúčastnily se ale
závodů v Bystřici nad Pernštejnem, kde se umístily na
pěkných pozicích. Mladší skupina děvčat se jmenuje
Zlatíčka, průměrně jim je sedm let. Starší skupině
děvčat je o čtyři roky více a nazývají se Třpytky. Obě
skupiny trénují pod vedením trenérky Anne-Marie
Pávkové a jsou šikovné, kreativní a odhodlané na
sobě pracovat a podávat ty nejlepší výkony. Řídí se
heslem „Jedna za všechny, všechny za jednu“.
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DIVADÉLKA LETOS
V DUCHU ANDERSENA
Rozverné rodinné představení s názvem A je to
jisto jistě svatá pravda!!! na motivy povídky
Hanse Christiana Andersena v podání dvou slepic – Jany Mokré a Anny Černohlávkové z Divadla DIVSE. Příběh z ptačí říše, kdy se z jednoho
peříčka vyklube 150 slepic. Děj půlhodinového příběhu je velmi prostý, jedna informace se
v ústním podání ze zobáku do zobáku promění
natolik, až se z ní stane tragédie, která se dostane až do televize. A jakou úlohu v celém příběhu
hrají média? To se dozvíte až v pátek odpoledne
na nádvoří Horácké galerie.
V sobotu budete moci zhlédnout hned dvě pohádky. Dopolední představení O princi z knížky
bude tak trochu vyprávěné, tak trochu hrané
loutkami, trochu kouzelné a celé se odehraje
v knížce. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit v 10 hodin. Od 15 hodin můžete vidět Andersenovu
pohádku Princezna na hrášku, dramatizace

Vlasta Špicnarová, kterou vám s ručně vyrobenými loutkami zahraje Divadlo Honzy Hrubce.
Známá pohádka o zkoušce, zda je princezna
pravá či falešná, je rozšířena o rodinné téma.
Maminka (stará královna) nechce ještě svého
synka (prince) oženit, a tak jí přijde vhod, že se
mu nedaří přivést ze světa tu „pravou – opravdovou princeznu“. Problém nastává, když jednoho
deštivého večera na hradní bránu zabouchá ona
„pravá princezna…“.

A je to jisto jistě svatá pravda!!! ∙ pátek 16:30 ∙ nádvoří Horácké galerie
O princi z knížky ∙ sobota 10:00 ∙ park na Vratislavově náměstí
Princezna na hrášku ∙ sobota 15:00 ∙ nádvoří Horácké galerie

Divadlo Líšeň
Brněnské loutkové divadlo, typické svými více
či méně poetickými příběhy pro děti i dospělé,
není v Novém Městě žádným nováčkem. Před
pár týdny vystoupili na akci Novodvorky, a kdo
jejich inscenaci Spoutaný trávou nestihl, nemusí smutnit. V sobotu před obědem si tuto
úžasnou stínohru může vychutnat v podkroví
galerie. Texty pocházejí ze sbírek Zenový kompas (Seung Sahn) a Oceán v kapse rosy (Henri
Brunel), dotýkají se tématu úcty k životu v jeho
nepatrných a přehlížených podobách, ale i smyslu
života. Hry Divadla Líšeň vždy dbají na zajímavou výtvarnou i hudební stránku, což poznáte
také v odpoledním představení s názvem Andělé

z lesa na motivy romské pohádky, kde je autorem
loutek výtvarník Antonín Maloň. Dále zde uvidíte
ty nejprostší věci, jako jsou větve, kořeny, šišky
a jiné přírodniny, které se ve vaší fantazii promění
v magické bytosti.

Mažoretky DDM ∙ pátek 16:30

Spoutaný trávou ∙ sobota 11:00 ∙ podkroví Horácké galerie

Mažoretky Žďár n/S ∙ sobota 13:35

Andělé z lesa ∙ sobota 16:00 ∙ podkroví Horácké galerie
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Ocenění sportovců za rok 2018
Rada města schválila ocenění sportovních výkonů,
sportovních osobností a trenérů za rok 2018 s tím,
že uděluje ocenění:
V KATEGORII JEDNOTLIVEC – ŽÁK
Lucii Crhákové za mimořádné sportovní výkony
v běhu na lyžích a Michalu Zaoralovi za mimořádné sportovní výkony v biatlonu;
V KATEGORII JEDNOTLIVEC – JUNIOR
Jonáši Marečkovi za mimořádné sportovní výkony v biatlonu a Ivaně Koktavé za mimořádné
sportovní výkony v atletice;
V KATEGORII JEDNOTLIVEC – DOSPĚLÝ
Michalu Mikovi za mimořádné sportovní výkony
v kuželkách (kategorie 60+);
V KATEGORII KOLEKTIV – JUNIOŘI
družstvu juniorek atletického oddílu TJ Nové
Město na Moravě za mimořádné sportovní výkony v atletice;
V KATEGORII KOLEKTIV – DOSPĚLÍ
fotbalovému A týmu mužů z SFK Vrchovina za
dosažení vynikajících výsledků ve fotbalu;
V KATEGORII TRENÉR
Mgr. Vlastě Holubové za dlouholetou úspěšnou
trenérskou činnost;

Všichni ocenění si zaslouží náš obdiv za skvělou sportovní reprezentaci a za šíření dobrého
jména našeho města za jeho hranicemi. Slavnostní předání ocenění se uskuteční v pátek
14. 6. 2019 v 18:00 hodin na Vratislavově náměstí v rámci městských slavností
NOVA CIVITAS.

Mgr. Dagmar Hromádková
Narodila se před šedesáti lety v Novém Městě
na Moravě. Již od útlého dětství se díky svému tatínkovi věnovala běžeckému lyžování.
Ve své lyžařské kariéře se v roce 1977 dostala do reprezentačního družstva a úspěšně
reprezentovala naši republiku i v zahraničí.
Zúčastnila se dvou OH, tří MS a na ZOH
v Sarajevu v roce 1984 získala ve štafetovém
běhu na 4×5 km stříbrnou medaili. Stala se
také akademickou mistryní světa a v roce
1978 vyhrála na slavném Holmenkollenu
běh na 5 km. I po skončení aktivní sportovní
kariéry nadále obětavě pracuje pro Sportovní
klub Nové Město na Moravě. Nejdříve jako
trenérka žactva, dorostu a v současné době
jako místopředsedkyně SK. Zároveň působí
jako vedoucí novoměstských rozhodčích.

V KATEGORII VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI,
KTERÉ ZASVĚTILY SVOU PRÁCI PODPOŘE, ROZVOJI A PROPAGACI V OBLASTI SPORTU A TĚLOVÝCHOVY
olympioničce Mgr. Dagmar Hromádkové za
významný přínos oblasti sportu nejenom svou
vynikající reprezentací ČR v běhu na lyžích, ale
i významnou činností pro SK Nové Město na Moravě a za aktivní působení rozhodčí při závodech.

Mgr. Vlasta Holubová
Učitelka na ZŠ Leandra Čecha, trenérka 1. třídy.
Přes 30 let pracuje s mládeží jako dobrovolná trenérka, je vedoucí učitel ve Školním sportovním
klubu. Z osobních sportovních úspěchů můžeme
vyzdvihnout 8leté působení v reprezentaci ČSSR
na středních tratích, několik překonaných československých rekordů od
žáků po juniory, kolem
10 titulů mistra ČSSR
+ další medaile z MČSSR (dorost, junioři,
dráha, hala, přespolní běhy). Šest let se
věnovala dobrovolné
trenérské činnosti atletiky, duatlonu, triatlonu a přespolního běhu.
Za tu dobu si její svěřenci přivezli z MČR 13
zlatých medailí a asi 8 stříbrných a bronzových
míst z MČR. Úspěchy zažívala i v rámci školních
družstev MČR, kam se žáci úspěšně probojovali.
Nyní působí jako trenérka Batt klubu horská
kola – MTB a opět svěřené děti patří k nejlepším
v kraji a umísťují se v popředí i v rámci ČR. „Jako
trenérka ve Školním sportovním klubu se řídím
tím, že sport ve ŠSK není zaměřen na konkrétní
sporty, ale na děti. Naše činnost je zaměřena na
sportovní všestrannost, ze které pak děti čerpají
v dospělosti. Děti se ve ŠSK naučí skvěle plavat,
jezdit na snowboardu, běžkách, hrají squash, stolní tenis, badminton, míčové hry, pravidelně jezdíme na tréninku na kolech, děti absolvují vodácký
kurz, cyklistický kurz, zkusí si základy atletiky,
gymnastiky atd,“ říká sama Vlasta Holubová.

Nova Civitas a Nadační fond NMNM
Je tomu už rok, co proběhly slavnosti Nova Civitas. Většinou na minulé slavnosti vzpomínáme
jako na úspěšné, s pěkným počasím, přátelskou
atmosférou a novinkou novoměstského Nadačního fondu – Hejkalovým rancem štěstí. S pomocí
novoměstských podnikatelů a přátel připravil
Nadační fond věcnou loterii – Hejkalův ranec,
který byl dotován dary podnikatelů – Novoměšťáků. Obsah rance byl opravdu pestrý: poukázky
všeho druhu – pedikúra, nákup libovolného zboží
v donátorských obchodech, občerstvení v restauracích, Hejkalovo pivo, vstupenky na Světový pohár v biatlonu, skipasy na sjezdovku aj. Nechyběl
ani pašík! Opravdu široký sortiment výher. Zájem
o Hejkalův ranec byl neobvyklý. Druhý den slavností již byl ranec vyprodán. K radosti Nadačního
fondu, který tím získal nemalý finanční obnos
pro svoji činnost. Bavili se nejen majitelé losů,
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kteří vyhráli, ale i okolo stojící fandové. A ti, co
nevyhráli, většinou pokoušeli dále štěstí. Do té
doby, než se objevilo prázdné dno rance. Pořadatelé oznámili, že pokračování bude až na příštích
slavnostech Nova Civitas.
Rok uplynul a Nadační fond připravuje druhý
Hejkalův ranec. Určitě počítáme se sympatiemi
a podporou novoměstských dárců, které v krátké
době oslovíme, a doufáme, že i jejich okruh rozšíříme.
V letošním roce plánuje Nadační fond dárcovskou akci rozšířit mezi všechny občany, které tímto
vyzývá: MÁTE DOMA NOVOU VĚC, KTERÁ SE
VÁM NEHODÍ A JE PRO VÁS NEVHODNÁ?
VĚNUJTE JI NADAČNÍMU FONDU DO HEJKALOVA RANCE. Rozšíříte tím pestrou paletu
výher a uděláte radost někomu neznámému. Ceny
do Hejkalova rance můžete odevzdat v Informačním centru NMNM do středy 12. června 2019.

Nadační fond NMNM vyhodnocuje svoji činnost
a žádosti o podporu obvykle jednou v roce – v září.
Plánujeme pomoci jednotlivým žadatelům, ale i novoměstským akcím. V příštím roce oslavíme 75 let
od osvobození. Chtěli bychom podpořit vzpomínku
na naše umučené spoluobčany v koncentračních
táborech – rodiny Skuteckých a Brady. Chtěli bychom se podílet na rekonstrukci křížku u Bezděkova, který je umístěn v místě zastřelení Hynka Hájka
(12.–13. dubna 1945). Jsou to akce, které by měly
připomenout, že Novoměstští nezapomínají a že
minulost jim není lhostejná.
Věříme, že naše akce, které jsou vedeny myšlenkou
„Novoměštáci Novoměšťákům“, mají odezvu
a těšíme se na setkání
s vámi na Nova Civitas.
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Rok Karla Němce
Každý rok si Nové Město připomíná významné
rodáky a osobnosti a není tomu jinak ani letos, kdy je rok věnován grafikovi a malíři Karlu
Němcovi. Během roku je v plánu několik aktivit,
které 140. výročí narození tohoto všestranného umělce připomene. „Horácké muzeum
připravuje výstavu návrhů sgrafit a s podporou
Ministerstva kultury katalog z jeho díla,“ zmiňuje kurátorka Alice Hradilová. Právě muzeum

bylo pro Karla Němce srdcovou záležitostí, a tak
si od letošního roku budete moci posedět na
nově instalované Němcově lavičce. A v plánu je
i přiblížení umělcovy tvorby a života turistům,
které jistě hned na první pohled zaujme ojedinělá výzdoba kostela, i místním obyvatelům, kteří
míjejí sgrafita na novoměstských domech každý
den. „Příběhy sgrafit po celém městě přiblíží
dvě naučné stezky. Jednak hledačka s pokla-

dem na konci, k té vám postačí papír a tužka,“
vysvětluje Alice Hradilová. „Druhou stezku
připravuje organizace Skryté příběhy formou
mobilní aplikace.“ Při této příležitosti dojde i na
umělecké ztvárnění dnes nevzhledné trafostanice u Městských lázní. Výtvarný obor ZUŠ ji
v červu vyzdobí Němcovými motivy strašidel.
U hrobu Karla Němce na katolickém hřbitově
proběhne na podzim také pietní akt.

Novoměstská rarita – Karla Němce sgrafita!
Víte, co je to quest? A hráli jste třeba někdy šipkovanou? Pokud ano, tak odpověď znáte. Jde o hledačku,
na jejímž konci na vás čeká poklad.
Questing vznikl v 90. letech minulého století ve
Spojených státech jako nástroj pro rozvoj místní
komunity, pro poznávání místního dědictví. Vychází z her v přírodě, poukazujících na zajímavá
místa tzv. letterboxingu, oblíbeného především
v USA a Anglii. V České republice první oficiální
hledačky vznikly teprve před sedmi lety a nyní se
můžete těšit na jednu takovou i v Novém Městě.
Připravil ji pro vás tým místních nadšenců a je
určena pro jednotlivce, skupiny i rodiny. Tato hra
není omezena věkem, stačí umět číst a sledovat
okolí. Nepotřebujete nic víc než tužku a své nohy,
ale můžete klidně použít i koloběžku. Papír s hledačkou, kterou výtvarně zpracovala výtvarnice
Dita Novotná, si můžete vytisknout doma nebo
jej dostanete v informačním centru. Novoměstský
quest je 2,5km procházka po sgrafitové výzdobě
Karla Němce. Během okruhu se zároveň dozvíte
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o věcech, které tento umělec měl rád, a poznáte
i jeho veselou náturu. Popis celé trasy je navíc
veršovaný, což Němcovi bylo velmi blízké. Pokud
tedy vše za světla obejdete, splníte úkoly, vyluštíte
tajenku, odměna vás nemine! Alice, Eva, Verča,
Věrka, Pavel a Láďa vám přejí hezkou zábavu.
NOVA CIVITAS 2019

Malá vzpomínka na velkého umělce
Každý člověk během svého života potkává mnoho
lidí. Jsou to lidé různého věku, rozličných názorů
a víry. Zřídka a výjimečně se nám podaří potkat,
nebo dokonce blíže zažít opravdovou osobnost, na
kterou se nedá zapomenout. Pravdou ovšem zůstává, že hodnotu a hloubku takové osobnosti si k naší
škodě uvědomíme až teprve v okamžiku její ztráty.
Jednou z takových osobností našeho města
a vlastně i kraje byl Mistr Karel Němec. Byl
skromný, ačkoliv měl obrovský rozhled. Jeho
ryzí charakter s opravdovou vírou zdobila moudrost s výjimečným smyslem pro humor, který
si udržel až do své smrti a který můžeme vyčíst
z jeho tvorby a obzvláště pak z jeho dřevorytů.

Rozvaž to milej tovaryši
a za moudrost buď vděčný:
Vepř, lakomec a malíř jsou
po smrti užitečný.
Dřevoryt: Poučení (r. 1911)

Zde mistr Karel Němec
v pánu dospává svůj sen…
než anděl Boží vyvolá ho ven.
Že obrázkama těšil lid
sviť věčné světýlko
a dej mu klid.
Epitaf z Mistrova náhrobku

Mistr měl největší radost ze své tvorby, když
viděl, že svým kumštem může potěšit lid. Jeho
žena, kterou Mistr Němec neoslovil jinak nežli
Aninka, mi vyprávěla, že to bylo s Karlím čas
od času pro ni náročné. Vzpomínala: „To víte,
když Karlího políbily múzy, tak to jsem na něho
nesměla vůbec mluvit a chodit kolem něj jen po
špičkách. Měli jsme tak někdy i deset dnů doma
tichou domácnost. No a chápejte, jak je to pro
ženskou těžké, když nemůže mluvit. Ne nadarmo
se říká, že ženská ze zadržené řeči může i umřít,
ale no přežila sem to.“ Jindy zase paní Němcová
s úsměvem vzpomínala: „To jsem se vám chystala
koupat v sedací vaně v kuchyni, koupelnu jsme totiž ještě neměli. No a vana, která už byla za ta léta
opotřebovaná a rozeschlá, tak jak jsem do ní svoji
vahou sedla a ona se vám rozpadla. Já zůstala
ležet na zemi, kolem mě voda a prkýnka. Copak
si myslíte, že mě Karlí pomohl? Kdepak, hned
popadnul skicák a začal mě malovat. Ale aspoň
po téhle příhodě Karlí začal budovat koupelnu.“
Další úsměvnou vzpomínkou na způsob jednání
Mistra Němce, kterou mi paní Němcová vyprávěla je: „U lesáků jsem si objednala špalek na
štípání dřeva. Oni mi ho ochotně složili ke vratům,
jenže Karlí byl rychlejší a hned, jak ten kus dřeva
uviděl, okamžitě mi ho znárodnil. No a netrvalo
dlouho a ze špalku vyřezal trpaslíka jako živýho.“
NOVA CIVITAS 2019

Mistr Karel Němec
U Němců bývala moc hezká atmosféra. Moc
rád jsem tam chodíval. Moje maminka dobře od
paní Němcové věděla, že Mistr má z celé zabijačky nejraději čerstvě vyškvařené škvarky. A tak,
vždy když jsme zabíjeli a škvarky se vyndávali
do mísy, maminka jednoho z nás popadla a oslovila: „Honem upaluj, pan Němec je má rád ještě
horký.“ No a my jsme se mezi sourozenci přeli,
kdo tam s tím poběží udělat Mistrovi radost. Náš
tatínek tam vypomáhal se dřevem a tak různě
s prací, kterou bylo zrovna potřeba udělat. Často, když odtud přišel, byl veselý a jednou říkal:
„Dnes jsme toho moc neudělali. Bylo deset hodin
a přišel pan děkan. Místo práce jsme rozebírali
současnou situaci až do poledne.“ Byl to děkan
Müller, který k Němcům chodil velmi často a oba
manželé ho velmi ctili. Paní Němcová ho napomínala, že je na ty svoje ovečky moc mírný,
a radila, jak by měl přitvrdit. On s úsměvem
odpovídal: „Milá paní, kdybych to dělal, jak mi
radíte, tak bych měl brzy kostel prázdný.“ Rozuměli si a byli velmi rádi, že si mezi sebou mohou
bez bázně popovídat. V té těžké době padesátých
let byl ubit páter Toufar a probíhaly kněžské
procesy s kněžími z babického kraje.
Mistr Němec byl člověk opravdové a hluboké víry. Jak sám říkal: „Ta mě držela při životě
v zajetí ruské fronty první světové války.“ Tam
totiž prožil říjnovou revoluci a díky těmto zkušenostem nechtěl nikdy mít s novým režimem
nic společného. Kdyby býval přijal nabídku
soudruhů na výrobu plakátů na jejich oslavné
únory a říjnové nesmysly, tak si mohl královsky
žít. On však raději žil v bídě, ale zachoval si čistý
štít. Nejlepším pomníkem a důkazem jeho čisté
víry je novoměstský katolický kostel. Je to důkaz
nejen víry, ale i lásky k rodnému kraji. Sám jsem
měl velikou radost, když jsem před léty přišel
do Prahy, kde jsem pak 15 let pracoval, a jeden

velmi vzdělaný člověk se mě zeptal, když jsem
pravil, že jsem z Nového Města: „A to na Moravě,
jak je tam ten malovaný kostel?“ S radostí jsem
odpověděl: „Ano.“
Svoje umělecká studia Mistr začal u Aloise
Kalvody, kde pobyl sedm let. Smutné bylo, že po
přijetí na Akademii musel pro nemoc svého otce
opustit Prahu, aby se ujal hospodářství. Od té
doby už zůstal navždy věrný svému rodišti. Díky
Petru Křičkovi, s kterým se přátelil, se dostal do
kontaktu se studenty novoměstského gymnázia, a přestože gymnázium nikdy nestudoval,
tak se pro studenty stal přirozenou autoritou.
K jeho častým hostům a přátelům patřily takové
osobnosti, jako byl páter Jakub Deml, dominikán ThDr. Silvestr Braito, MuDr. Antonín
Trýb, sochař Jan Štursa, básníci Jan Kárník,
Vítězslav Nezval a Klement Bochořák ad. Při
hlubším zkoumání rozsahu jeho tvorby stojíme
před otázkou, jak to vše za svůj život, bez nějaké velké podpory mohl stihnout? Historička
Zdeňka Chocholáčová v knize o sgrafitech
novoměstského kostela napsala, že Němcovo
dílo vydá na tři plné životy.
Oblíbenost Mistra Karla Němce mezi osobnostmi Nového Města dokresluje i Pavlínka
Křičková svým přáním k Mistrově osmdesátce:
Krátce a sladce:
vosmdesát pusinek
od horáckých krasotinek,
včetně Pavlínky.
K inkasu u Aninky.
Ale né všecky hnedto by Vám opuchl ret.
Pročež Majstře Karlíčku,
berte si pomaličku
od dobrot ze všech krásmáte k tomu věru čas,
dyť ste porád stejnej,
pevnej sobě věrnej.
A tak ať Vás těší svět
do sta let!
Václav Okurka
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Křest druhého dílu knihy
Zmizelé Nové Město na Moravě
Po necelých třech letech vychází pokračování
knihy Zmizelé Nové Město na Moravě. Nový podtitul Procházka po domech, živnostech a řemeslech naznačuje, kterým směrem se druhá kniha
kolektivu autorů, známých jako „novoměstští
uličníci“, vydává. Šest desítek článků publikovaných v místním zpravodaji Novoměstsko
doplňují dobové fotografie a nově i výřezy katastrálních map a plány města, aby také mladší
čtenáři mohli konfrontovat minulost Nového
Města se současností.
Na knize se podílela třicítka autorů, kromě
odborníků a historiků i pamětníci a rodinní příslušníci, vzpomínající na léta svých dětských
her a různorodých činností, které jsou v mnoha
případech již víceméně pozapomenuty. Oproti
prvnímu dílu se procházka vydává spíše do ulic
okolo náměstí, detailněji se zaměřuje na konkrétní domy a jejich obyvatele, kteří v nich provozovali své živnosti a řemesla. Kdo se chcete vydat na
druhý výlet do zmizelé doby našeho města, jste

zváni na slavnostní křest knihy, který proběhne
během slavností Nova Civitas v pátek 14. června 2019 kolem 16. hodiny v Horáckém muzeu.

Kniha bude k zakoupení
v novoměstském informačním centru za 199 Kč.

Skautská klubovna: Den otevřených dveří
Víte, jaké místo je srdcem skautingu v každém městě? Odpověď asi tušíte – je to skautská
klubovna. A pokud vás zajímá, jak to v takové
skautské klubovně vypadá, není nic jednoduššího, než ji v sobotu 15. června v rámci slavností
Nova Civitas navštívit.
Novoměstští skauti mají už od roku 1990 svoji
klubovnu na stejném místě. Díky podpoře Nového Města jsme hned po obnově skautské činnosti
získali domek v Malé uličce (čp. 194), který od
té doby obýváme a spravujeme.
Skautská klubovna je maličko tajemný prostor,
který plní hned několik funkcí. Je to trochu místo

Takto vypadala skautská klubovna v létě roku 1990
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pro naše schůzky, trochu skladiště materiálu,
který potřebujeme pro naši činnost. Hlavně je
to ale dobrodružné zákoutí, ve kterém se kluci
a holky vydávají ze světa dospělých do svého
světa fantazie – většinou každý týden na dvě až
tři hodiny, někdy na celé odpoledne. Nejeden
skautský rodič zažil se svou ratolestí následující
dialog. „Tak co schůzka?“ „Dobrý.“ „A co jste
dělali?“ „To bys nepochopil.“
Ve společnosti ostatních se skauti a skautky učí
spolupracovat, zažívají opravdové dobrodružství,
přátelství, učí se starat nejen sami o sebe, ale
i o druhé a o svoji klubovnu. Někdy je snad i dob-

ře, že na ně jejich rodiče nevidí, ale přiznejme si
to – i to ke správnému dětství patří. Samostatnost
a odpovědnost je jednou z věcí, které skauting do
života mladým lidem dává. A pokud k ní chcete
někoho vychovávat, musíte k němu přistupovat
s důvěrou.
Chcete-li na vlastní oči vidět, jak to v naší
skautské klubovně vypadá, zastavte se v sobotu
15. 6. mezi 9.–17. hodinou na Malé uličce za
námi, rádi vám ji ukážeme.
Za novoměstské skauty Vítek Koutenský,
zástupce vůdce střediska

Stálo to nějakou práci, ale od té doby přece jen o něco prokoukla
NOVA CIVITAS 2019

SOBOTA 15. 6. 2019
OD 8:00 – 14:00 HODIN
VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

DEN
TESTOVACÍCH
JÍZD

Přijďte si vyzkoušet pestrou paletu
rodinných vozů ŠKODA: CITIGO, FABIA,
RAPID, SCALA a KAROQ.
Těšíme se na Vás!

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–113 g/km

Prodej elektrických skútrů,
elektrických vozíků pro seniory
a vybavení pro motorkáře.

V sobotu 15. června 2019 si přijď te na
Vratislavovo náměstí vyzkoušet kouzlo
elektrických skútrů. Těšíme se na Vás!

www.akupower.cz
www.iskutry.cz

NOVA CIVITAS 2019

Obchod a showroom:
Maršovice 100,
592 31 Nové Město na Moravě
(areál u čerpací stanice)
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CHYSTÁME PRO VÁS

12. 6.
SUSHI VEČÍREK

telefon: 566 598 740
e-mail: k.club@nmnm.cz
web: kclub.nmnm.cz

14. a 15. 6.
STÁNEK NA
NOVA CIVITAS
29. 6.
ZDRAVÝ BRUNCH
12. 7.
KONCERT
MARTINA SEDLÁKA
S GASTRO VEČÍRKEM
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVE NA

OSLAVY 140. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
V SOBOTU 20. ČERVENCE 2019

program oslav:
13:00 velká výstava historické a současné hasičské techniky
(Vratislavovo náměstí do 17:00)
13:00 vítání sborů před hasičskou zbrojnicí
14:00 slavnostní nástup hasičských sborů před hasičskou zbrojnicí
a pochod na Vratislavovo náměstí
14:15 zahájení oslav – slavnostní zdravice hostů (Vratislavovo náměstí)
15:00 začátek vystoupení a ukázek (mažoretky, ukázky z činnosti hasičů a policie, ukázka hašení historickou stříkačkou, ukázka správného
a špatného postupu hašení hořícího oleje při vaření, vystoupení mladých
hasičů, otočný simulátor BESIP a další)
19:00 ukončení oslav
k poslechu la
e
zahraje kapa
k
l
a
s
Já

PŘI PŘÍLEŽITOSTI OSLAV PROBÍHÁ OD 28. ÚNORA DO 16. ČERVNA
V HORÁCKÉM MUZEU VÝSTAVA O HISTORII NOVOMĚSTSKÉHO HASIČSKÉHO SBORU

NOVA
CIVITAS

14. a 15. ČERVNA 2019

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

PROGRAM

Pátek 14. 6. 2019

Sobota 15. 6. 2019

Vratislavovo náměstí – hlavní pódium

Vratislavovo náměstí – hlavní pódium

14:00 Slavnostní fanfára – žesťové kvinteto ZUŠ pod vedením
Lukáše Smrčka
14:05 Taneční vystoupení MŠ Drobného, třída Křemílci na píseň
Umíme cokoliv, před hlavním pódiem
14:15 ZUŠ Jana Štursy – flétny, Butterflies
14:50 ZUŠ Jana Štursy – kytaristé třídy Miloslava Mrlíka
15:30 ZUŠ Jana Štursy – děvčata z pěvecké třídy Markéty Dvořákové
16:30 Mažoretky DDM (Tutti, Princess, Carmen), před hlavním pódiem
16:50 Karel na nákupech, nebezpečně vlezlé pop-folkové písničky
18:00 Vyhlášení sportovních výkonů
18:30 Yo Soy Indigo, freak-folk-jazz seskupení složené ze skvělých
muzikantů
19:00 Karel Plíhal, písničkář a básník se vrací na pódia, koncert
proběhne v sále kulturního domu
20:00 Thom Artway & Band, držitel dvou cen České hudební
akademie Anděl za objev roku a zpěváka roku s kapelou
22:00 Poletíme?, banjo punk a turbo šanson kapela, která zde
nehraje poprvé

9:00–12:00 Zelenohorští muzikanti, dechová kapela
10:00 Aerobic DDM, před hlavním pódiem
11:00 DDM – Exhibice Muai Thai – Fight klub NMnM
12:30 Manželé Soukupovi, old-school hity v rytmu reggae
13:30 Vyhlášení soutěže spolků a neziskovek
13:35 Mažoretky (Zlatíčka a Třpytky Žďár), před hlavním pódiem
14:00 Band of Heysek, nejšpinavější blues současné české scény
15:00 Matěj Ptaszek a Jan Stehlík, tradiční blues s harmonikou
16:30 The Shots, swing-jazz-rock'n'roll taneční párty
17:30 Street Dance DDM, před hlavním pódiem
18:30 Feri and the Gypsies, latino, gypsies a world music
19:30 Street Dance DDM, před hlavním pódiem
20:00 The People, multižánrová popová kapela
22:00 Abraxas, česká funk-rocková legenda

Doprovodný program:
9:00–17:00

Volný vstup na výstavy 140 let SDH, ZUŠ / MOŘE na
půdě a do stálých expozic, Horácké muzeum
9:00–17:00 Volný vstup na výstavy, Horácká galerie
9:00–17:00 Výstava Patchwork clubu NMnM, Vratislavovo
náměstí čp. 6, U Slonků
14:00–20:00 Kavárna a relaxační zóna v Horácké galerii
16:00		
Křest knihy Zmizelé Nové Město na Moravě aneb
Procházka po zmizelých domech, živnostech
a řemeslech, dvorek Horáckého muzea
16:30		
Divadlo DIVSE: A je to jisto jistě svatá pravda!!!,
Horácká galerie
17:30		
Naenia, vystoupení ženského pěveckého sboru,
Podpalubí ZUŠ
17:30		
Horácká muzika a ochutnávka vína Vinařství Karel
Otáhal, Charlieho stage před vinotékou
20:30–22:00 Martin Sedlák a Jenda Novák, Kafé 133
SLAVNOSTI NOVA CIVITAS PODPOŘILI:

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

Doprovodný program:
8:00–12:00
8:00–12:00
8:00–14:00
8:00–15:00
8:00–14:00
8:00–16:00
9:00–11:00
9:00–17:00

Farmářský trh, Vratislavovo náměstí
Soutěž spolků a neziskovek, Vratislavovo náměstí
Prezentace spolků a neziskovek, Vratislavovo náměstí
Výstava Patchwork clubu NMnM, Vratislavovo nám. čp. 6
Den testovacích jízd Škoda Auto, Vratislavovo náměstí
Elektroskútry, Vratislavovo náměstí
Martin Sedlák a Jenda Novák, Horácká galerie
Volný vstup na výstavy 140 let SDH, ZUŠ / MOŘE na
půdě a do stálých expozic, Horácké muzeum
9:00–17:00 Volný vstup na výstavy, Horácká galerie
9:00–17:00 Den otevřených dveří skautského střediska Bílý štít,
klubovna, Malá ulice čp. 194
9:00–20:00 Kavárna a relaxační zóna v Horácké galerii
10:00		
Divadlo Honzy Hrubce: O princi z knížky, park na
Vratislavově náměstí
11:00		
Divadlo Líšeň: Spoutaný trávou, podkroví Horácké galerie
12:00		
Klecker Quartet, klasická hudba, park na Vratislavově nám.
12:00–18:00 SUSHI a thajská kuchyně Grand Restaurant Poppet
a ochutnávka čokolády Kamila, Charlieho stage
13:00–18:00 Kavárna – pražírna The Naughty Dog, Charlieho stage
14:45		
Klecker Quartet, klasická hudba, Horácká galerie
15:00		
Divadlo Honzy Hrubce: Princezna na hrášku,
nádvoří Horácké galerie
16:00		
Divadlo Líšeň: Andělé z lesa, podkroví Horácké galerie
17:00		
Klecker Quartet, klasická hudba, arboretum
17:30		
Castello in Aria & Novocantus, podkroví Horácké galerie
19:00		
Jakub Šimon, klasická akustická kytara + ochutnávka
vína z Vinařství Pechor, Charlieho stage před vinotékou
21:00		
Jakub Šimon, klasická akustická kytara, Vinotéka
u Charlieho
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