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Třetí červnový víkend proběhne tradiční slav-
nost Nova Civitas a dočká se další inovace. Ne-
jenže se uskuteční již potřetí ve dvou dnech, ale 
letos poprvé i se dvěma scénami. 

Hlavní pódium bude opět na Vratislavově ná-
městí před 1. ZŠ, to druhé, komorní se vytvoří 
na nádvoří Horácké galerie. Co se programu 
týče, pátek bude patřit jako obvykle novo-
městským školám a příspěvkovým organiza-
cím, které se během odpoledne vystřídají s al-
ternativními kapelami Karol Komenda Trio, 
stylovým Voilà! nebo O5 a Radeček. Sobotní 
program se více zaměřuje na pop, a tak se hlav-
ní hvězdou večera stane zpěvačka Debbi. „Hu-
dební uskupení jsme se snažili vybírat tak, aby 
alespoň jeden člen kapely byl z Nového Města. 
Musím ale přiznat, že změna trvalého bydliště 
Debbi se nám nakonec nepodařila,“  komentuje 

vtipně programovou skladbu nová posila orga-
nizačního týmu NKZ David Balvín.

Aby bylo programové spektrum co nejpestřejší, 
nabízí druhá scéna mezi sochami uměleckých 
kovářů Pavlů Tasovských australské přího-
dy, hru na didgeridoo, ale také vážnou hudbu 
a zcela jistě přijde i kouzelník! Z doprovodných 
aktivit nebudou chybět ani tradiční záležitosti, 
jako jsou lodičky na Kazmírově rybníku, kavár-
nička v DPS, řemeslný jarmark nebo prezenta-
ce škol a techniky na náměstí. Nouze nebude 
ani o sportovní vyžití. Během soboty totiž novo-
městská kopaná oslaví 115 let své existence tzv. 
fotbalovým dnem, jenž vyvrcholí odpoledním 
zápasem mužů SFK Vrchovina s týmem 1. FC 
Slovácko ze Synot ligy. Bližší program Nova 
Civitas a informace o kapelách najdete uvnitř 
tohoto mimořádného vydání.

Milí Novoměšťáci,

rád bych vám popřál skvělou zábavu na 
letošních novoměstských slavnostech Nova 
Civitas. Věřím, že si každý z vás najde něco, 
co ho zaujme a nadchne. Dva dny hudby, 
divadla, zábavy, legrace nebo třeba ukázek 
z činnosti našich spolků a organizací. To vše 
čeká na každého, kdo chce prožít příjemný 
víkend a potkat se se svými sousedy. Podě-
kování si zaslouží všichni organizátoři, 
účinkující i dobrovolníci. Tak jen doufám, 
že za ty dva dny stihnu každému poděkovat 
osobně. A  rád se na našem krásném ná-
městí potkám i s vámi ostatními. Budete-li 
chtít, tak si můžeme třeba popovídat o tom, 
co se vám na slavnostech a všem ostatním 
v našem městě líbí nebo nelíbí.

Přeji vše dobré.

 Michal Šmarda
 starosta

Novoměstské slavnosti 
se letos rozrostou o další scénu

Voilà!

O5 a Radeček Debbi

115 let fotbalu
 PÁTEK 20:30

 PÁTEK 22:00

Terne Čhave
 SOBOTA 20:30 SOBOTA 22:00

 SOBOTA

Hoochachos
 SOBOTA 19:00



SLAVNOSTI NOVA CIVITAS PODPOŘILI:

Jak již přinejmenším od loňské městské slav-
nosti víme, Nova Civitas je latinský výraz pro 
Nové Město. „Naše“ Nové Město bylo ve své 
latinské podobě poprvé zmíněno v  listině 
českého krále Václava  II. vydané pro žďárský 
klášter roku 1293. Nenechme se ovšem zmást 
jeho názvem – novým už je více jak sedm století 
a městem teprve 380 let. Až do roku 1635 totiž 
můžeme mluvit jen o  poddanském městečku 
Novém Městě.

Ač povyšování na město bývalo výsadou pa-
novníka, Nové Město na tuto úroveň posunul 
jeho tehdejší majitel František kníže z Dietrich-
steina, natolik si byl jist svou mocí. A není se 
čemu divit. Dietrichstein užíval tituly knížete 
a kardinála, zastával posty olomouckého bis-
kupa, císařského tajného rady, hejtmana mar-
krabství moravského a řady dalších. V dobách 
třicetileté války, po porážce stavovského po-
vstání, zastupoval na Moravě panovníka. Mohl 
tak na prosbu svých věrných novoměstských 
poddaných vydat v  Brně 30.  listopadu  1635 
listinu, jíž Novému Městu potvrdil staré výsa-
dy a další nově udělil. A to všechno proto, „aby 
oni, poddaní naši novoměstští nynější i budoucí 

v  městu i  na předměstí bydlící s  manželkami, 
dítkami a budoucími potomky svými nás věčnou 
památku jmíti, tím podstatněji živností svých 
hleděti, tudy se více a více vzdělávati a skrzevá to 
město k zrostu přicházeti mohlo“.

Mám však obavu, drazí novoměstští podda-
ní, že „věčná paměť“ na kardinála Dietrichstei-
na mezi vámi nezůstala. Nicméně moudrý kar-
dinál nám na sebe „věčnou památku“ přeci jen 
zanechal. Setkáváme se s ní téměř každodenně, 
aniž tušíme, že je odkazem na mocného muže, 
jenž ve svých rukou obratně spojil moc světskou 
i církevní. Při procházení Dietrichsteinova pri-
vilegia se v posledním devátém bodu dočteme 
o novém městském znaku: „Předně mají štít na-
příč v poli rozdělený, jehož vrchní polovice žluté 
pole má a na něm v prostředku dva nože z erbu 
rodu našeho upřímo stojící a  nad nimi knížecí 
klobouček, v dolní pak polovici štítu tolikéž jedno 
pole červené barvy se spatřuje, v kterémž lev žluté 
barvy sedící s vyplazeným jazykem za sebe hledící 
jest, jakožto všechno malířským kunštem a umě-
ním zřetedlněji a patrněji v tomto listu našem vy-
jádřené se spatřiti může.“ Jinými slovy, kardinál 
nechal v listině nový znak nejen popsat, ale i na-

malovat. Až na figuru lva je novoměstský znak 
úplně totožný s erbem rodu Dietrichsteinů. Mů-
žete posoudit sami, erb Dietrichsteinů najdete 
nad vchodem do novoměstského zámku.

V  souvislosti s  Dietrichsteinovým privile-
giem z roku 1635 si závěrem uveďme několik 
zajímavostí. Jedná se o nejstarší dochované no-
voměstské privilegium. Všechna ostatní včetně 
nejznámějšího z roku 1580, které symbolicky 
svírá v ruce socha Vratislava z Pernštejna, jsou 
doložena jen v opisech. Ačkoli se vydáním lis-
tiny Nové Město změnilo z městečka na město, 
samotné povýšení v ní zmíněno není, de facto 
se tak stalo potvrzením městských svobod. Re-
miniscence na původní status Nového Města 
zůstala v jeho německém názvu, jelikož ten zní 
Neustadtl (doslovně přeloženo Nové Městeč-
ko). Inu, české pojmenování předběhlo svou 
dobu, německé časem zastaralo. My si přejme, 
aby se v  Novém Městě objevovalo stále něco 
nového, na co se můžeme těšit, na co můžeme 
být hrdí a co budou historikové v budoucnu ra-
dostně popisovat příštím generacím.

 Vít Křesadlo, městský kronikář
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Jak se stalo Nové Město městem

Portrét kardinála Dietrichsteina (ze sbírek Re-
gionálního muzea města Žďáru nad Sázavou, 
foto Zdeněk Málek)

Výřez z listiny z roku 1635 s městským znakem. 
Listina je sice po restaurátorském zásahu, ale 
poškození listiny vlhkem je stále patrné a ne-
odstranitelné (originál je uložen ve Státním 
okresním archivu Žďár nad Sázavou)

Dietrichsteinský znak z novoměstského zámku



PROGRAM NOVA CIVITAS 2015

Vratislavovo náměstí –  hlavní pódium 

14:00 ASAF – bubenická show

14:20 Mažoretky DDM

14:30 Hudební vystoupení ZŠ Leandra Čecha

14:50 Není nutno, aby bylo smutno – MŠ Pohledec

15:00 ZUŠ Jana Štusy – Swing band, akordeonový 
soubor

16:50 Smažený zelí – vycházející hvězdy 
z novoměstského gymnázia

18:00 Ocenění sportovních výkonů

18:30 Karol Komenda Trio – skvělé trio, skvělý bubeník

20:30 Voilà! – Francie, léto, šansony a krásná zpěvačka

22:00 O5 a Radeček – krásní mladí chlapci ze Šumperka

Doprovodný program

9:00–11:00 Prezentace oborů, soutěže zručnosti,  
 jízdy motokárou – SOŠ NMnM (náměstí)

9:00–17:00 Atrakce pro děti: aquazorbing, vodní  
 autodrom, skákací hrad (náměstí)

14:00–20:00 Interaktivní výstava Archa světel a stínu  
 (náměstí)

14:00–17:00 Kavárnička v DPS (Penzion)

Horácká galerie – druhá scéna 

14:00–20:00 relaxační zóna, kavárna, výstavy

15:00 Folklóreček – folklórní soubor ZUŠ Jan Štursy

15:30 Kouzelník Karel Pomahač

18:00 Kouzelník Karel Pomahač

19:30 O nejmenším človíčku a nás ostatních 
– vyprávění původních afrických mýtů se prolíná 
s hrou na tradiční africké nástroje

Vratislavovo náměstí – hlavní pódium

10:00–12:00 Vysočanka – dechová hudba z Brtnice

15:00 Roman Horvát band – DDM

15:15 Playing Puppets – DDM

15:30 Break dance – Street dance – Aerobic – DDM

16:00 Airback – nadějná kapela, novoměstský bubeník 
17:00 Vyhlášení výsledků soutěží

17:30 Bengál – prostě bengál

19:00 Hoochachos – rapeři světového formátu se skvělou show

20:30 Terne Čhave – tato kapela vás prostě dostane do varu

22:00 Debbi – kdo by neznal Debbi!

23:15 Fireshow – ohně, plameny, oslnivé ženy

Doprovodný program

8:00–12:00 Farmářský trh (náměstí)

8:00–14:00 Prezentace spolků, neziskovek a sdružení (náměstí)

8:00–17:00 Řemeslný jarmark (náměstí)

8:00–17:00 Den testovacích jízd vozů ŠKODA s AUTO... s.r.o.  
 Ždár nad Sázavou (náměstí)

8:00–20:00 Interaktivní výstava Archa světel a stínu (náměstí) 

9:00–17:00 Atrakce pro děti: aquazorbing, vodní autodrom,  
 skákací hrad (náměstí)

9:00–12:00; kavárna a čajovna u mlejnku s možností zahrát si loutkové
13:00–17:00 divadlo, každou půlhodinu bude spuštěn Mlejnek z Víru  

 (Horácké muzeum)

9:00–16:00 Lodičky na Kazmírově rybníku

15:00–19:00 Sedačková lanovka na kopec a zpátky – sjezdovka Harusův 
kopec, zdarma (odjezd autobusu z Vratislavova náměstí, 
zastávka u Vratislava z Pernštejna, směr sjezdovka v 15:00; 
16:00; 17:00; 18:00 hodin)

15:00–18:00 Airsoftová střelnice DDM (park)

Horácká galerie – druhá scéna

14:00–20:00 relaxační zóna, kavárna, výstavy

10:00 Dcery Matky Země – loutková hra na motivy indiánských  
mýtů nás zavede do daleké a dávné Ameriky

17:30 Proč se Jhi stala sluncem – vyprávění původních  
australských mýtů se prolíná s hrou na didgeridoo  
(nástroj australských domorodců)

18:30 Pavel Haluza – árie z oper R. Wagnera, G. Pucciniho, 
Beethovenovy a Dvořákovy písně  

Fotbalový den, stadion SFK Vrchovina

  9:30 U13 – FC Vysočina Jihlava U12 (žáci)

10:00 Školička – náborový trénink (hřiště s umělým povrchem 
u gymnázia) 

10:45 U15 – FC Vysočina Jihlava U14 (žáci)

12:00 U17 – U19 (dorost)

14:30 SFK Vrchovina muži A – 1. FC Slovácko

16:45 ženy – ženy stará garda

Pátek 19. 6. 2015 Sobota 20. 6. 2015



O5 a Radeček

VOILÀ!

Karol Komenda Trio

O5 a Radeček

VOILÀ!

Karol Komenda Trio
www.o5.cz PÁTEK 22:00

www.voila-music.com PÁTEK 20:30facebook.com/komendakarol PÁTEK 18:30

Tato známá kapela ze Šumperka koncertuje již 
od roku 1994 v takřka stejném složení. Původ-
ně folkově zaměřená kapela s  názvem Topol 
si pravidelně odvážela ceny diváků z různých 
folkových soutěží. V té době byli členy Přemysl 
Ptáček, Radek Sekyra, bratři Tomino a Ondřej. 
Když do kapely v roce 1998 přišel bubeník Joda 
Hansgut, nabrala kapela kurz od folku k melo-
dickému bigbítu. Zrodil se O5 a Radeček.

Pod tímto jménem se kapela dostala pomalu 
do podvědomí široké veřejnosti. V roce 2004 
byla dokonce balada s názvem Praha nejhra-
nější skladbou několika hitparád a  druhou 
nejhranější skladbou roku. V  pozdější době 
bodovaly také skladby Kristián, Máš mě na 
svědomí nebo svěží duet Zůstaň nazpívaný 
s Klárou Vytiskovou. Za svou historii natočila 
O5 a Radeček několik singlů, řadu poměrně 
vydařených klipů i  pět alb, z  nichž poslední 
Z  opičích hor sklidilo dobrá hodnocení na 
iDnes či Novinkách. Začátkem letošního roku 
vrátila kapelu zpět na vrchol rádiových žebříč-

ků píseň Vloupám se. Tento československý 
duet s Márií Čírovou byl hitem v rádiích i tele-
vizi a držel se delší dobu na předních příčkách 
rádiových hitparád. Po hudební stránce vyniká 
seskupení zajímavým aranžmá i osobitým pro-
jevem charismatického zpěváka Tomina. Tex-
ty i hudba jsou vkusné, bez šablonovitosti, či 
dokonce kýčovitosti, které je na české popové 
scéně čím dál více.

V  neposlední řadě je nutné zmínit i  jejich 
dobročinné aktivity. Od roku 1995 O5 a Rade-
ček spolupracuje s organizacemi pomáhající-
mi opuštěným dětem. Skupina odehraje za rok 
řadu koncertů pro dětské domovy a výchovné 
ústavy, podílí se na kompilačních CD s tvor-
bou dětí z dětských domovů. Členové působí 
také v redakci časopisu Zámeček, který vydá-
vá Nadace Terezy Maxové. Posluchači mohou 
kapelu znát také z festivalových pódií, jako je 
Benátská noc, Colours of Ostrava, Jam Rock, 
Votvírák či Natruc. V minulosti kapela několi-
krát koncertovala i v Novém Městě.

Osobité aranže, citlivé beaty, vtip, zkuše-
nost a talent hudebníků snoubící se s ori-
ginálním hlasovým projevem frontmanky 
Zdenky Trvalcové, to je Voilà!

Vloni na podzim vydali své první album 
Décollage, které mapuje tvorbu kapely od 
jejich počátků až po současnost. „Vše začalo 
před čtyřmi lety mou spoluprací s akordeonis-
tou Michalem Mihokem, který významně ovliv-
nil celé směrování kapely. Od začátku vymýšlel 
velmi neobvyklé aranžmá a hlavně mě podpo-
roval v hraní autorských písní. Časem se k nám 
přidávali další muzikanti z Konzervatoře Jaro-
slava Ježka a od roku 2014 tvoří kapelu Voilà! 
právě Michal, kontrabasista Miloš Klápště, 
kytarista Antonín Dlapa, bubeník Jan Chalu-
pa a já,“ říká Zdenka Trvalcová. Co zpěvač-
ku inspirovalo při výběru názvu alba a písní 
pro debutové album? „Décollage má mnoho 
významů. Mimo jiné je to výtvarná technika, 
při níž rozeberete dílo na jednotlivé fragmenty 
a  následně je poskládáte dohromady. Podob-

nou technikou jsme kdysi na začátku rozebrali 
a znovu poskládali známé francouzské písně, 
zejména šansony od Edith Piaf, a v průběhu let 
jsme podobným způsobem upravili i naše úplně 
první autorské písně, které se nakonec ustálily 
do podoby, v jaké jsou na albu,“ dodává Trval-
cová. Décollage je konceptuální album, neza-
znamenává pouze první roky existence kapely, 
ale je zároveň jakýmsi deníkem slovenské zpě-
vačky a skladatelky Zdenky. Inspirací jí byly 
cesty po Evropě, milostné zážitky vyprávěné 
s vtipnou nadsázkou, hudba a jazyk zemí, kte-
ré má ráda. Všechny skladby jsou zpívány ve 
francouzském jazyce – až na hit Flip flops, ten 
je nazpíván v angličtině. V loňském roce získa-
la kapela, stejně jako v předchozích ročnících 
skupina Nightwork nebo Zrní, cenu Český 
tučňák v kategorii Mladá hudba.

Páteční podvečer na Nova Civitas bude patřit 
skupině Karol Komenda Trio. Frontmanem 
kapely je slovenský kytarista Karol Komenda, 
který začal v roce 2009 koncertovat s kapelou 
Slow Down a natočil s ní stejnojmenný video-
klip. Další autorskou věc Find a Way natočil již 
v triovém složení, a položil tak základy nové-
mu seskupení. Diváci mohou znát Karola Ko-
mendu ze soutěže Česko Slovenská SuperStar, 
které se zúčastnil v  roce 2013 a navázal zde 
kontakty s další finalistkou, zpěvačkou Natá-
lií Kubištovou. Po návratu ze soutěže se začal 
opět naplno věnovat kapele a  natočili spolu 
singly Tell me, přepracovaný Find a Way, nebo 

remake dvacet let staré písně Návraty, kterou 
napsal Karolův otec pro kapelu Venušine čaro. 
I když se Karol kvůli studiu na konzervatoři 
přestěhoval do Prahy, nepřestává na svojí 
kapele pracovat a se svými novými kolegy ze 
školy rozšiřuje repertoár a  zdokonaluje své 
umění. Na basovou kytaru jej doprovází Jan 
Heřman, za bicími sedí spolužák, Novoměšťák 
Libor Orel. Na koncertech rovněž často hos-
tuje již zmiňovaná Natálie Kubištová. Kromě 
vlastních skladeb doplňuje skupina repertoár 
o tvorbu svých oblíbenců, jako je např. Richie 
Kotzen, Mr. Big či rockoví klasici Jimi Hendrix 
a Eric Clapton.

Páteční večer uzavře



Terne Čhave

Debbi

Terne Čhave

Debbi

www.debbi.cz SOBOTA 22:00

www.ternechave.com SOBOTA 20:30

Po neúspěchu v první řadě Česko Slo-
venské SuperStar nastartovala v  18 
letech svoji pěveckou kariéru hitem 
Touch The Sun. Právě ten se stal nej-
hranější skladbou roku 2011 v českém 
éteru a  zároveň získal prestižní oce-
nění Anděl v kategorii Skladba roku. 
V Novém Městě zazpívá tato zpěvačka 
svým nezaměnitelným hlasem převáž-
ně písně ze svého druhého studiového 
alba Love, Logic & Will. Sama Debbi 
ke vzniku alba říká: „Natáčení trvalo 
přesně rok. Zdá se to jako dlouhá doba, 
ale nám extrémně záleželo na výsledku. 
Chtěli jsme se posunout. Už jsme ne-
chtěli mít na albu popěvky jako La, La 
nebo Touch The Sun. Jsou to dobrý pís-
ničky a pořád je rádi hrajeme, ale chtěli 
jsme udělat krok dopředu. Jak zvukem 
alba, tak i  způsobem zpívání. Takže 

jsme vybírali ještě z  většího množství 
skladeb. Hodně jsme ve studiu jamo-
vali a  experimentovali. Taky jsem už 
občas propadala panice, že pořád je-
nom zkoušíme, hrajeme, jamujeme, 
a  výsledek nikde. Nakonec se ten čas 
ukázal jako nezbytný pro to, abychom 
se všichni posunuli dál. A já jsem pře-
svědčena, že se to podařilo. Natáčení 
jsme si užívali a výsledek podle mě stojí 
za to.“ O repertoár alba se tentokrát 
autorsky největší měrou postaral její 
producent Martin Ledvina, ale svými 
skladbami přispěla i  zpěvačka Jana 
Kirschner nebo překvapivě i  roken-
rolová legenda, Čechoameričan Ivan 
Král. Již dávno jsou pryč bezstarost-
né songy z  debutového alba, Debbi 
hlasově i pěvecky dospívá a zraje jako 
kvalitní víno.

Terne Čhave neboli Mladí kluci hrají již od 80. let 
a drží se svých romských kořenů. Nikdy se nespo-
kojují s nekonečnými variacemi na klasický rom-
ský folklór, ale vždy se vydávají svébytnou cestou 
od folku přes world music až po styl, který si pří-
značně nazvali Rom‘n‘Roll. 

Hlavní hvězdou sobotního večera a zároveň 
celých novoměstských slavností se stane čes-
ko-německá pop-soulová zpěvačka Deborah 
Kahl, u nás známá spíše jako Debbi. 

Tento přístup jim před šesti lety při-
nesl ocenění Anděl za desku More, 
love! Od letošního dubna je na světě 
jejich v pořadí již čtvrté album Bo me 
som Rom (Protože jsem Rom) a právě 
nové písně z tohoto alba zahrají v No-
vém Městě. Skladby ve stylu gypsy 
punk, funky blues, soul reggae nebo 
klezmer jazz punk dokazují, že od 
předchozího alba muzikanti ušli vel-

ký kus cesty. Ani tentokrát se nevzdali 
romštiny jako hlavního jazyka pro vy-
jádření svých pocitů. Zpívají o místě 
Romů (a všech lidí) v dnešním světě, 
o hledání vlastní cesty a  identity, ale 
i o tématech jako jsou peníze, práce, 
svoboda nebo rasismus. Přestože jsou 
písně plné osobních pocitů, všechny 
koncerty Terne Čhave jsou nabité 
energií. Přijďte se přesvědčit.



Z  nudy udělali Bengál v  garáži, pak řádili 
v  Brně, Jihlavě i  Praze a  teď jsou Exekučně 
zabaveni… Nebojte se, nejde o  výtržnosti 
mladistvých, ale o  stručnou biografii mladé 
kapely ze Žďáru nad Sázavou. Na Silvestra 
v roce 2010 se tak nudili, že složili dvě písnič-
ky a založili kapelu. Jak to někdy bývá, euforie 
je nepřešla ani v novém roce, a tak vznikla po 
různých obměnách členů folk-rocková kapela 
s názvem Bengál. Od zkoušek v garáži a zku-
šebním CD se tato šestičlenná banda ocitla 
na různých festivalových podiích. Za svou 
krátkou existenci vystupovali v Brně na Mo-
ravském náměstí, v  Městském divadle a  po 
doplnění ansámblu o  dvě sličné slečny i  na 
Vysočina festu, Vosa festu či Memoriálu J. M. 
Chybět nesměli ani na soutěži Skutečná liga 
v  Praze. Nuda z  onoho silvestrovského ve-
čera byla již dávno zapomenuta, přišel nový 
bubeník a po dlouhých měsících práce album 
Exekučně zabaveno. To najdete na Spotify či 
I-Tunes, ale úplně nejlepší bude poslechnout 
si jej živě během sobotního podvečera na no-
voměstských slavnostech.

Malá dechová hudba z Brtnice zahájí sobotní 
dopolední program na náměstí. Jde o amatér-
ský hudební soubor, jehož členy jsou hudeb-
níci a zpěváci nejrůznějších profesí i věkových 
kategorií. Kapelníkem Vysočanky je od jejího 
založení v roce 1977 pozounista a baskřídlo-
vák Jiří Vorlíček. Zřizovatelem se tehdy stalo 
Zemědělské družstvo v Brtnici a v této orga-
nizaci má kapela své zázemí dodnes. Původně 
šlo o kapelu taneční a dechovka byla pouze její 
rozšířenou verzí. V typickém nástrojovém ob-
sazení malého dechového souboru začíná ka-
pela hrát až o jedenáct let později. Vysočanka 
nejčastěji účinkuje na promenádních koncer-
tech, různých oslavách, slavnostech, plesech, 
hodech i tanečních zábavách. Každoročně 
se zúčastňuje několika festivalů dechových 
hudeb po celé České republice. Během svého 
působení vydala čtyři zvukové nosiče, a zazna-
menala tak na 70 svých skladeb. 

Chlapecká hudební skupina Hoochachos exis-
tuje již deset let. V roce 2012 však prošla změ-
nami, takže se dá říci, že doopravdy funguje 
pouze chvíli. V  jejím složení se sešli nejlepší 
rapeři, tanečníci a muzikanti z okresu Žďár nad 
Sázavou. A 12 lidí na pódiu dokáže již vykouzlit 
pořádnou show. Styl, který skupina v průběhu 
let rozvinula, se nazývá hoo-hop a kdysi dáv-
no se z něj oddělil hip-hop. Sami chlapci svoji 
tvorbu řadí někde mezi kapely Public Enemy 
a Lunetic, přičemž důraz kladou především na 
filozofický rozměr textů a netají se ani zájmem 
o  sociální problematiku. V  jejich písních tak 
najdete reflexi na aktuální témata i každoden-
ní banality. Hoo-hop prostě není jen obyčejná 
zábava, je to životní postoj, je to osud, protože: 
„Kdo hučí s námi, hučí proti nám!“. V současné 

době hoo-hop orchestr tvoří celkem 5 raperů: 
ZimmerFrei, A.K.A., KnightRider, RAPublic, 
Mäkky Filtz, 3 členové dechové sekce: Pedro, 
WhiteNiga, Akademik, dále DJ Mystic Mike 
a HooBand: BoostaGrande (Basa), XaviBau-
macho (kytara), StrašnýLáďa (bicí) a  Maxi 
(klávesy). Sestava je však pokaždé jiná!

Kapela AIRBACK dobývá svými zábavami 
kulturní domy a letní pódia Novoměstska, 
Žďárska i Přibyslavska dlouhých 10 let. Za 
tu dobu se v kapele vystřídalo velké množství 
muzikantů. Stylově by se mohla zařadit do 
rocku, popu, okořeněným lehkým punkem. 
Během uplynulých tří let kapela natočila dvě 
CD – Dívej a Je nás jako psů. Převážnou většinu 
písní skládá frontman Míra Stehno. 

Posledním velkým úspěchem skupiny bylo 
finále soutěže Vysočina hledá talent. Z  cel-

Po dvou letech zkoušení vystoupí poprvé zcela 
veřejně sedmičlenná studentská kapela novo-
městského gymnázia. Neobvyklý název Smaže-
ný zelí si vybrali sami členové z několika mož-
ností, které jim navrhli jejich spolužáci ve školní 
anketě. „Nám to přišlo takový punkový, i když my 
vlastně punk nehrajeme, ale přišlo nám to praš-
těný,“ vysvětluje frontman a  kytarista kapely 
Tonda Kadlec. Právě on a dva jeho spolužáci, 
baskytarista Vítek Starý a bubeník David Sláma, 
se stali zakládající trojicí, kterou oslovilo vedení 
gymnázia, zda by nezaložili studentskou kapelu. 
Jejich řady se postupně rozšířily o dva trumpetis-
ty – Honzu Cacka a Lukáše Veselého, klávesistu 
Jirku Libru a o rok mladší zpěvačku Ivču Zdraži-
lovou. Díky Unii rodičů si mohli dovolit zakoupit 
i potřebnou aparaturu. „Škola nás spojila a dala 
nám příležitost. Prvotně to nebyla moje ambice se 
nějak se školou svázat, protože jsem na základní 
škole tyto akce neměl rád,“ tvrdí frontman, kte-
rý mimo jiné píše i písně, a dodává, že se snaží 

školu re-
prezentovat 
a mají zatím 
p o z i t i v n í 
ohlasy. Vystoupili již na několika školních ak-
cích a  jejich repertoár je rozmanitý. Mají sice 
první autorskou věc a snaží se nezapomínat na 
české písničky, ale spíše se zaměřují na rockové 
pecky zpívané v  angličtině. V  rámci koncertu 
na náměstí zcela jistě uslyšíte pro Smažený zelí 
typický song Lemon Tree, který byl německou 
skupinou Fool’s Garden nahrán o dva roky dří-
ve, než se novoměstští interpreti vůbec narodili. 
Většinu kapely tak čeká na novoměstském gym-
náziu poslední rok studia a současní členové by 
měli radost, kdyby po jejich odchodu studentská 
kapela nezanikla a jejich mladší spolužáci na ně 
navázali. Někteří z nich neberou hudbu pouze 
jako koníček, ale přemýšlí i o umělecké dráze. 
Tak přejme hodně úspěchů! Přijďte skupinu 
podpořit na jejich koncert.

Hoochachos

AIRBACK

Smažený zelí
Bengál

Vysočanka

Hoochachos

AIRBACK

Smažený zelí
Bengál

Vysočanka

www.vysocanka.eu SOBOTA 10:00

www.airbackweb.cz SOBOTA 16:00

bandzone.cz/hoochachos SOBOTA 19:00

   PÁTEK 16:50 bandzone.cz/bengal SOBOTA 17:30

kových 200 přihlášených kapel i jednotlivců 
skončili na 2. místě. 

„Vystoupení na Nova Civitas je pro nás vel-
ká čest. Z Nového Města pochází náš bubeník 
David Sláma, takže se na vystoupení velmi tě-
šíme,“ říká kytarista Miloš Šiška. V současné 
době mohou fanoušci pro skupinu hlasovat ve 
facebookové soutěži Vysočina fest.

…a bude



Vážení sportovní přátelé,
v roce 2015 slaví novoměstský fotbal 115 let od  jeho organizovaného vzniku. Tímto 
zveme všechny představitele města, příznivce, sponzory, bývalé hráče i funkcionáře 
do Vrchovinské arény Nové Město na Moravě, Sportovní 1480. 
V termínu oslav NOVA CIVITAS dne 20. 6. 2015 (sobota) proběhne fotbalový den, 
jehož vyvrcholením bude zápas s týmem 1. FC SLOVÁCKO (Synot liga) s  naším 
divizním týmem mužů. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma na všechny akce. 

Časový harmonogram oslav – sobota 20. 6. 2015 

  9:30 hodin  U13 – FC Vysočina Jihlava U12 (žáci)
10:45 hodin  U15 – FC Vysočina Jihlava U14 (žáci)
12:00 hodin  U17 – U19 (dorost)
14:30 hodin  SFK Vrchovina muži A – 1. FC Slovácko
16:45 hodin  ženy – ženy stará garda

10:00 hodin školička – náborový trénink 
 (hřiště s umělým povrchem u gymnázia)

Dovolte mi napsat pár řádků o člověku, kterého 
jsem díky novoměstskému fotbalu dobře poznal 
a kterého si nejen já, ale i celá moje fotbalová 
generace velice vážíme.

Pan Karel Kotovic se narodil 10.  října  1927 
v Novém Městě na Moravě. Většina jeho pro-
fesní dráhy je spjata se Silničním vývojem 
v Novém Městě. Všichni máme v paměti jeho 
pravidelnou pomoc při úpravě a kropení tvr-
dého povrchu našeho fotbalového hřiště na 
Sportovní ulici. Dnes neuvěřitelný počet bri-
gádnických hodin při budování nových kabin 
a především prvního novoměstského travnaté-
ho povrchu byl pro něj samozřejmostí.

Celá široká novoměstská sportovní veřej-
nost ho zná také jako neuvěřitelně všestran-
ného sportovce. Od dětství jako správný člen 
České obce sokolské pravidelně cvičil a pozdě-

ji se stal náčelníkem novoměstského Sokola. 
I  my všichni jsme byli už od žáčků Karlem 
Kotovicem vedeni k  pravidelnému cvičení. 
My fotbalisté jsme to dokonce v rámci zimní 
přípravy měli povinné. Dosahoval také vel-
mi dobrých výsledků v běhu na lyžích včetně 
závodů Zlaté lyže a v desetiboji na atletickém 
mistrovství republiky. Zároveň byl členem vo-
lejbalového družstva v době, kdy se v Novém 
Městě hrála druhá celostátní liga.

Fotbaloví fanoušci si ho především pamatují 
jako dlouholetého, velmi dobrého fotbalistu. 
Barvy našeho města hájil vždy s maximálním 
nasazením a nadšením až do svých 37 let. Naši 
generaci vedl tento přísný a poctivý trenér od 
žáků přes dorost až po A mužstvo dospělých. 
Všichni rádi vzpomínáme na neuvěřitelné 
množství zážitků a historek, které jsme s tre-
nérem, panem Karlem Kotovicem zažili.

Kromě sportu se samozřejmě Karel také 
stihl oženit a s manželkou paní Věrou vycho-
vat své dva syny, které také vedl ke sportu. 
V  invalidním důchodu pracoval jako škol-
ník na místním Gymnáziu Vincence Ma-
kovského. Věřím, že absolventi gymnázia si 
ho pamatují tak, jako ho známe my, bývalí 
fotbalisté. Sportovec každým coulem, přís-
ný, kritický i  laskavý trenér, zkrátka dobrý 
a správný chlap.

Všichni fanoušci, bývalí i současní fotbalisté 
Ti, Karle, za vše děkujeme a hlavně přejeme do 
dalších let především hodně zdraví, radost ze 
všech osmi vnoučat, ale i potěšení z výsledků 
naší fotbalové Vrchoviny, které stále pravidel-
ně chodíš fandit.

 Za SFK Vrchovina Karel Havlík

Karel Kotovic jako trenér dorostu (cca 1966) 
stojící úplně vlevo, dále na fotce Petr Hubáček 
(stojící úplně vpravo), v první řadě zleva Zdeněk 
Harvánek a Miroslav Korbář

Karel Kotovic ještě jako hráč Nového Města 
stojící ve druhé řadě čtvrtý zleva, vlevo vedle 
František Vyplašil

Atmosféra fotbalových zápasů v Novém Městě 
v 50. a 60. letech

115 let novoměstského fotbalu

Osobnost sportu: Karel Kotovic



 Nádvoří HG, SOBOTA 18:30

Pavel Haluza se narodil v  roce 1984 v  Brně. 
Po maturitě na uměleckém gymnáziu studo-
val na Masarykově univerzitě obor Hudební 
vědy. V roce 2013 absolvoval Akademii umění 
v  Banské Bystrici  – sólový zpěv. Spolupracuje 
s  Městským divadlem Brno,  Janáčkovým di-
vadlem a  Brněnským akademickým sborem, 
sborem Gaudeamus Brno aj. Nyní žije trvale 
na Rokytně.

Je vždy hezké, když někdo místní umí něco 
zajímavého. Vy ale z Nového Města přímo 
nepocházíte, proč jste se rozhodl zde usadit?
Do Nového Města mne vozili rodiče již od mých 
šesti měsíců. Vždy jsem se zde cítil jako doma 
a trávil v tomto kraji každý volný den. Brno, mé 
rodiště, bylo pouze místem, kde musím nějak 
přežít, ať ze studijních či pracovních důvodů. 
Pár let jsem žil na Slovensku a bylo mi opravdu 
teskno. Když se mi pak řízením osudu naskytla 
možnost žít a pracovat v Novém Městě, nevá-
hal jsem ani chvíli. Vrátil jsem se domů.
 
Jak se člověk dostane k opernímu zpěvu?
Docela jednoduše. Od šesti let jsem zpíval 

v různých dětských sborech. V devíti letech mě 
přijali do prestižního brněnského sboru Kanti-
léna, který spolupracuje dodnes s Janáčkovým 
divadlem. Díky tomu jsem měl možnost vystu-
povat v mnoha operách a láska na celý život 
byla tím pádem na světě.
 
Je to velká řehole?
Každý, kdo se něčím intenzivně zabývá, musí 
tomu něco obětovat. U  muzikantů je to po-
dobné jako u sportovců. Několik hodin den-
ně musí cvičit, dodržovat určitý  stravovací 
a denní režim, jezdit po zkouškách, soutěžích 
a vystoupeních (sportovci po závodech). Na 
„normální“ život moc času nezbyde. Čím lepší 
ve svém konání člověk je, tím méně času stráví 
doma. Z toho pohledu se to jako řehole zdát 
může, ale já to tak nevidím. Takový život jsem 
si zvolil a nedovedl bych žít jinak.
 
Na jaké skladby se můžeme při sobotním 
koncertu na zámeckém nádvoří těšit?
Na sobotní vystoupení jsme s korepetitorkou 
Mgr. Giovannou Spáčilovou připravili škálu 
známých skladeb od baroka až po 20. století. 

„Vrátil jsem se domů,“ odpovídá pěvec Pavel Haluza

Novoměstské náměstí a prostory Horácké gale-
rie zdobí přes letní sezónu objekty dvou umělec-
kých kovářů z Náměště nad Oslavou. Tyto dva 
nespojuje pouze stejné povolání, ale i  rodinné 
vazby. Pavel Tasovský starší, jehož sochy s cor-
tenového plechu s  typickou rezavou patinou 
zdobí novoměstský park, odpověděl v rozhovoru 
na několik otázek. Dozvíte se, jak se k umělecké 
tvorbě dostal i o spolupráci s jeho synem Pavlem 
Tasovským mladším.

Čím jste chtěl být jako dítě?
Mé dětské sny a představy o budoucí profesi 
se nijak nelišily od vysněných cílů každého 
kluka. Zajímalo mě vše, takže každý den jsem 
snil o jiné profesi.

Umělecká tvorba provází vaši rodinu již 
třetí generaci. Vyrůstal jste s  myšlenkou 
stát se umělcem?
V každém případě jsem byl podvědomě ovliv-
něn mým dědou a otcem. Děda byl pracovitý 
a velmi zručný řemeslník s naprosto profesio-
nálním přístupem k řemeslné práci. Otec praco-
val jako malíř restaurátor, uměl výborně kreslit 
a malovat, podílel se na restaurování výmaleb 
mnoha kostelů a zámků v celé České republice.

Proč jste si na rozdíl od tatínka malíře vy-
bral profesi uměleckého kováře?
Ve školním věku jsem se s otcem několikrát 
objevil na lešení v kostele při práci jako bri-
gádník. Tohle poznání mě pravděpodobně od-

radilo od této profese, nechtěl jsem neustále 
cestovat z místa na místo, pracovat v mnohdy 
tmavých a studených prostorách.

Můj otec velmi obdivoval kovářské řemeslo 
a několikrát mě vzal s sebou do kovářské dílny 
v Brně. Tam vznikla a následně uzrála myšlenka 
stát se kovářem. Absolvoval jsem Školu umě-
leckých řemesel v Praze a následně jsem začal 
pracovat v kovářské dílně Uměleckých řemesel 
Brno. Zde jsem postupně nasbíral řemeslné 
zkušenosti, podílel jsem se na zajímavých za-
kázkách po celé republice. Kromě restaurování 
a výroby nových mříží, plotů, bran do památ-

kových objektů se v této dílně realizovaly sochy 
podle návrhů sochařů. Při této práci byla zapo-
třebí velká řemeslná zručnost, představivost 
a  invence. Přestože jsme tyto sochy vytvářeli 
podle daných modelů v  přítomnosti autora, 
vždy jsme objevili nějaké detaily, které jsme ře-

Rozhovor s Pavlem Tasovským st., 
autorem uměleckých děl v novoměstském parku

Těšit se můžete mimo jiné na árie z oper Richar-
da Wagnera, Giacoma Pucciniho, Beethoveno-
vy či Dvořákovy písně. Mojí srdeční záležitostí 
je pak barokní árie od Alessandra Stradella 
a také skladba, kterou vám neprozradím. Bude 
malým překvapením na závěr koncertu.



 Nádvoří HG, SOBOTA XX:00 Vratislavovo náměstí – park, Horácká galerie

 Vratislavovo náměstí – stan, PÁTEK, SOBOTA

V Novém Městě přistane 
Archa světel a stínů
Speciální stan pokrytý stylovými zebřími pru-
hy ukrývá interaktivní výstavu k novému fi lmu 
Jana Svatoše, který se natáčí na 5 světadílech. 
Novoměstské slavnosti Nova Civitas budou 
vůbec první zastávkou tohoto netradičního 
turné. Ve stanu je kromě výstavy a  besedy 
s  tvůrci připraven i  doprovodný program 
a soutěže nejen pro děti. „V netradičních sou-
těžích bude možné získat ceny od našich part-
nerů, např. předplatné nebo program na úpravu 
fotografi í,“ prozradila produkční Zuzana Se-
korová. A jak konkrétně souvisí Nové Město na 
Moravě a nový Svatošův fi lm? „Těch paralel je 
hned několik. Je to mé rodné město, tradičně zde 
uvádím předpremiéry svých fi lmů. V neposlední 
řadě tento nezávislý fi lm podpořili i někteří no-
voměstští rodáci, kteří se tak ocitnou ve fi lmo-
vých titulcích,“ řekl režisér Jan Svatoš. Dávno 
předtím, než Joy Adamsonová napsala knihu 

o lvici Else, dříve než Hanzelka a Zikmund vy-
razili na cestu kolem světa a než byl v Africe za-
ložen první národní park, se odehrál neuvěři-
telný příběh „Rebelů z Kansasu“ – amerických 
fi lmařů Martina a Osy Johnsonových. Jejich 
fi lmy, knihy i  odvaha kdysi uchvátila Char-
lieho Chaplina, Jacka Londona či britskou 
královskou rodinu. Jako první světu ukázali, 
že v Africe, na Borneu ani v Oceánii nečíhají 
krvežíznivá monstra ani bojechtiví lidožrouti, 
ale zranitelný a  rychle mizející svět, který je 
potřeba zachytit dříve, než bude pozdě. Pro-
to se fi lmaři vydávají po stopách amerických 
fi lmařů. Už v srpnu a září fi lmový štáb čeká 
natáčení v Keni, Botswaně a poté v Borneu. Ale 
některé unikátní fotografi e Martina Johnsona 
budou k vidění už na Nova Civitas v Novém 
Městě na Moravě. Stan bude dále putovat po 
městech Čech a Moravy až do října.

šili sami. Byla to pro mě velká škola a příprava 
na vybudování mé vlastní kovárny a následné 
vlastní tvorby. Na začátku roku 1990 jsem za-
hájil provoz ve své malé dílně, kde jsem začal 
navrhovat a vytvářet vlastní objekty. Hlavní ob-
živou však zůstávaly a zůstávají realizace kova-
ných prvků do interiéru a exteriérů. S přívalem 
práce jsem byl nucen vybudovat větší kovárnu 
a přizvat pomocníka. Volná tvorba mě natolik 
zaujala, že jsem se jí začal intenzivně věnovat 
a  od roku 1992 jsem samostatně vystavoval. 
Z původně malých, komorních plastik přešla 
moje tvorba až k velkým exteriérovým objek-
tům. Některé z nich jsou k vidění ve městech 
nejen jako vystavené exponáty, ale jako výtvar-
ný prvek zakoupený pro určitý prostor.

Na výstavě v Horácké galerii můžeme vidět 
vaše i synova díla. Když spolupracujete, do-
chází často k profesním diskuzím? Konzul-
tujete navzájem svoji volnou tvorbu?
Pro mého syna je to první větší výstava, na 
kterou se pečlivě připravoval. Většinu ko-
morních plastik vytvořil v  poslední době 
právě pro tuto příležitost. Výstavu jsme na-
zvali Kontinuita, věřím, že název jsme zvo-
lili správný, i když se v tématech, někdy i ve 
výsledném projevu rozcházíme. Pracujeme 
spolu v  jedné dílně, mnohdy společně na 
zakázkách do architektury, ale vlastní sochy 
vytváříme každý sám. Někdy diskutujeme 
u  konkrétního návrhu spíše o  technických 
věcech a  způsobu výroby, ale do návrhu 
a myšlenky si vzájemně nemluvíme. Ve fi nále 
stojí sochy nás obou vedle sebe nebo proti 
sobě a dochází k určité konfrontaci mezi so-

chami vytvořenými rukama každého z  nás. 
Nehledejte, co je lepší či horší, zadívejte se 
do našich příběhů a  bavte se s  námi, jedna 
z  krásných věcí na světě je myslet a  tvořit.

Exteriérová část výstavy budí v Nové Městě 
různorodé reakce. Jaký byl nejpozitivnější 
a nejnegativnější ohlas vaší práce?
Výstavu v Horácké galerii v Novém Městě na 
Moravě mám třetí v pořadí, poprvé však v tako-
vém rozsahu a se svým synem. Jsem rád, že nám 
město umožnilo vystavovat na náměstí před ga-
lerií, a že se tak staly naše objekty součástí života 
ve městě. Sami jsme měli možnost povšimnout 
si během instalace výstavy, že okolo procházejí-
cí lidé velmi vnímají, co nového se v jejich městě 
děje. Vesměs jsme se setkali s kladnými reakce-
mi, i když kritické poznámky se také objevily. 
Co člověk, to názor, buďme rádi za to, že mů-
žeme svobodně vystavovat a svobodně mluvit.
Je třeba dodat, že objekty nevznikají ná-
hodně, každý objekt má svůj příběh, ná-
zev a  konečnému tvaru předchází doko-
nalá příprava ve formě skic a  modelů. Ale 
pokud někoho z  vás sochy zaujmou, budou 
vám připomínat něco jiného a  vymyslíte 
si k  objektu svůj příběh, nemám nic proti.
Děkujeme vedení Horácké galerie za realizaci 
výstavy, zaměstnancům při instalaci a vedení 
města za podporu tohoto projektu. V  nepo-
slední řadě chci poděkovat panu Jiřímu Hu-
báčkovi, který příběhy v sochách objevil, vyčetl 
a poděkoval nám za ně oslavným třístránkovým 
dopisem.

Děkuji za rozhovor.

Pavel Tasovský ml. *1984

Absolvent Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Turnově, obor Umělecký kovář. 
Během studií začal navrhovat a postupně 
realizovat vlastní nápady, vytvářet obra-
zy a kovové objekty. Po ukončení školy 
pracoval se svým otcem v kovárně na za-
kázkách a ve volných chvílích se věnoval 
vlastní tvorbě. Jeho velkým koníčkem se 
stala současná hudba, vystupoval v klu-
bech a na festivalech jako DJ a MC. Čtyři 
roky strávil v Anglii, kde ve volném čase 
kreslil a věnoval se hudbě, avšak myšlen-
ky na kovařinu jej neopustily.

Po návratu z ciziny se v rodinné dílně 
zdokonaloval v kovářských technikách 
a poznával práci s různými materiály. 
Přestože návrhy na počátcích své vol-
né tvorby konzultoval s otcem, dnes jej 
volná tvorba zaujala natolik, že začal 
sám vystavovat a věnuje jí většinu vol-
ného času.



Již tradičně se v rámci oslav připomíná i činnost 
novoměstských neziskovek, spolků a sdružení. Čím 
se letos budou na svých stáncích v sobotu 20. 6. od 
8:00 do 14:00 prezentovat, se dočtete níže. 

Pro děti a mládež si navíc připravily SPOLEČ-
NOU SOUTĚŽ plnou vědomostních, spor-
tovních i  poznávacích úkolů a  hrát se bude 
o hodnotné ceny, jako jsou tablety nebo MP3 
přehrávače. Soutěžní kartu je nutné si vyzved-
nout v informačním centru, kam ji také odevzdáte 
po splnění úkolů a zisku všech razítek od prezen-
tujících se novoměstských organizací. Vítězové 
budou vyhlášeni v 17 hodin na hlavním pódiu.

Centrum Zdislava
Centrum Zdislava po roce opět 
míří na Nova Civitas. Letos si pro 
vás klienti připravili mnoho zají-
mavých výrobků, jejichž koupí 
podpoříte činnost denního staci-
onáře a můžete přispět i do veřejné sbírky. U stán-
ku bude pro děti připraven úkol, za jehož splnění 
mohou získat razítko do soutěže o hodnotné ceny.

Český svaz včelařů, o.s., ZO 
Nové Město na Moravě
Spolek ZO ČSV Nové Město na 
Moravě se na slavnostech Nova 
Civitas bude prezentovat včelím 
medem, propolisem, voskem 
i medovinou. Rádi bychom před-
vedli medobraní od odvíčkovává-
ní plných rámků až po následné vytáčení medu 
medometem  – s  doprovodnou ochutnávkou 
voštin. To vše v případě příznivého počasí.

DDM
Dům dětí a mládeže připravil na páteční odpo-
ledne slavností Nova Civitas vystoupení kapel 
Romana Horvátha a Jirky Ježe. Rovněž vystoupí 
mažoretkový tým pod vedením Lenky Dolníčko-
vé. V sobotu nebude chybět Aerobik Dagmar Ka-
dlecové, Street dance Terezy Šťastné, Breakdan-
ce Jakuba Koukala. V sobotu se můžete těšit na 
airsoftovou střelnici.

Farní sbor ČCE
Novoměstský farní sbor Českobratrské církve 
evangelické se snaží být otevřený věřícím i veřej-
nosti. Nabízí prostor k setkávání, ze své podsta-
ty pomáhá potřebným. Jednou z forem pomoci 
a podpory, kterým se sbor věnuje a který bychom 
vám v rámci Nova Civitas chtěli představit, je fair 
trade. Fair trade se překládá jako spravedlivý 
obchod. Vychází z přesvědčení, že se lidé mohou 
uživit vlastní prací, pracovat v důstojných pod-
mínkách a dostat za odvedenou práci spravedlivě 
zaplaceno. Proto budeme prodávat kvalitní řeme-
slné výrobky i potraviny ze zemí Latinské Ame-
riky, Afriky a Asie. Kromě toho si budete moci 
prohlédnout fotografie ze života sboru.

Hospicové hnutí 
– Vysočina, o. s.
Domácí hospic Vysočina svou 
účastí na prezentaci neziskových 

organizací připomíná nezastupitelnou funkci po-
skytovaných služeb určených vážně nemocným, 
umírajícím a  těm, kteří o  tyto lidi v  domácím 
prostředí pečují. Vážíme si účasti na městských 
slavnostech po boku dalších neziskovek.

Lysina lenina o. s.
Sdružení Lysina lenina se 
bude prezentovat hlavně 
připomenutím letošního di-
vadelního festivalu Sbírka 
motýlů 2015, dále pozván-
kou na zářijový hudební 
festival Křídla 2015 a také 
na červencové Hrabání 
luk. Chystáme výtvarnou 
dílnu, kde si můžete vyrobit motýlí masku či jen 
tak malovat dle fantazie. Pro hráče a soutěživce 
máme připravené deskovky, upravené speciálně 
na Sbírku motýlů. Pro modely a modelky bude 
fotokoutek s hráběmi a pro nostalgiky připravíme 
výstavu fotek z minulých ročníků našich festiva-
lů. Milovníci originální módy jistě ocení minise-
káč skvělých kousků oblečení do svých šatníků 
a milovníci jídla si též přijdou na své, protože už 
nahříváme trouby na pamlsky a dobroty. Zkrátka, 
u nás si každý přijde na to své – pravé ořechové!

Klub seniorů
Ve stánku Klubu seniorů budeme tradičně pre-
zentovat svoji činnost pomocí kronik a fotografií 
z našich programů. Členky Klubu seniorů opět 
napečou nějaké dobroty, které budeme rozdávat. 
Přijďte ochutnat.

Oblastní charita Žďár nad Sáza-
vou – Klub v 9 – centrum služeb pro 
podporu duševního zdraví
Na akci Nova Civitas bychom 
rádi prezentovali naše zařízení 
Klub v  9. Jsme služba sociální 
rehabilitace, naší cílovou sku-
pinou jsou dospělí lidé s dušev-
ním onemocněním, popřípadě 
s  kombinací lehkého mentálního postižení. 
Rádi všem zájemcům poskytneme veškeré in-
formace o ambulantní i terénní formě služby. Na 
stánku budeme prodávat ruční výrobky z našich 
tvůrčích dílen. Jedná se například o šité výrob-
ky  – tašky, obaly na knihy, jehelníčky apod. 
Můžete si zakoupit korálkové výrobky a náuš-
nice z různých materiálů. Pleteme také košíky 
z pedigu, vyrábíme z keramiky, tvoříme mýdla, 
svíčky a další věci, které by se vám mohly líbit 
a potěšit vás.

Novoměstské 
sociální služby
NSS se připojují ke  slav-
nosti Nova Civitas. V  pátek 
19.  6.  2015 od 14 hod. začne 
v prostorách DPS Kavárnička, kde k poslechu 
i tanci zahrají muzikanti z Třebíče. Ochutnávku 
zdravé výživy (zeleninové pomazánky a ovocné 
saláty) zajistí Pekařství Řečice. Ve společenské 
místnosti v  DPS bude od 16 hodin přednášet 
MUDr. Pavel Pávek na téma „Zdravá výživa“. 
V sobotu 20. 6. od 8 do 14 hodin se budou NSS 
prezentovat svým stánkem na náměstí. Zde se 

můžete seznámit s  našimi službami, zakoupit 
výrobky našich uživatelů případně nás podpo-
řit ve veřejné sbírce. Na Kazmírově rybníce vás 
v době od 8:30 do 16:00 hodin povozí zkušení 
kormidelníci ve dvou lodičkách. Těšíme se na 
vaši návštěvu.

Orel
Na Nova Civitas připra-
ví Orel soutěže pro děti 
s  florbalovou tematikou. 
K  vidění budou fotky, vý-
sledky z  uplynulé sezóny, 
poháry, šály, dresy a určitě 
u nás najdete něco k zakousnutí. Děti a rodiče 
se dozví informace k možnému přihlášení se 
do oddílu.

Portimo, o.p.s.
Své služby představí Ob-
čanská poradna, Raná 
péče, Centrum prevence 
CéPéčko a EZOP – nízko-
prahové zařízení pro děti 
a mládež. Připraven je kvíz, 
hmatové pexeso, ukázka alternativní komunika-
ce pomocí piktogramů, hry na téma „Vesnice 
versus město“, informace o projektech „Rozu-
mět riziku včas“ a „Škola (nemusí být) nuda!?“. 
Zážitkový program „Čistá mysl“ je tematicky za-
měřen na (nejen alkoholovou) závislost a umož-
ní zájemcům vyzkoušet si s „opileckými“ nebo 
„drogovými“ brýlemi, jak se pod vlivem alkoho-
lu či jiných drog zvládají některé běžné činnosti. 
Program doplní oblíbený stolní fotbálek a chůze 
po slack-line. A možná nachystáme ještě nějaké 
překvapení navíc…

Sdružení Krajina
Tradičně bychom rádi 
prezentovali náš spo-
lek Sdružení Krajina 
a  jeho činnost. Již od 
roku 1997 se snažíme 
aktivně přispívat ke zlepšení stavu krajiny, příro-
dy a životního prostředí. Ptáte se jak? Náš záběr 
je celkem široký, nicméně naší hlavní činností je 
kosení květnatých podmáčených luk. Mimo to 
budujeme a obnovujeme tůně, vysazujeme aleje 
a stromořadí, revitalizujeme zanedbané lokality 
či provádíme odborné průzkumy. Do naší myš-
lenky se snažíme zapojit širokou veřejnost. Pro-
to pořádáme různé akce pro přírodu, kterých se 
může zúčastnit úplně každý. Chcete se dozvědět 
více? Podívejte se na www.sdruzenikrajina.cz. 
Pokud jste stejně naladěni, přidejte se k nám.

SOŠ Nové Město na Moravě
V  rámci Nova Civitas se 
budeme na Vratislavově ná-
městí prezentovat již v pátek. 
Můžete si s námi zasoutěžit 
v  různých dovednostních 
disciplínách (poznávání, malování, zpěv). Ma-
teřské školy a 1. stupeň ZŠ zveme na dopolední 
program „Ověř si svou šikovnost“, kde se děti 
dozví, kdo je tesař, truhlář nebo co dělá logistik 
či signalista. Budou moci nasednout do traktoru, 
motokáry nebo si zastřílet na laserové střelnici.



WALDA
Prezentovat budeme dva roky naší 
činnosti na Odranci. Je to především 
pravidelné fungování mateřského cen-
tra a indiánské skupiny. Máme zázemí 
v našem Waldovi, stejně tak i v nedalekém tee-pee. Děti mají blíže 
k přírodě, naučí se ji lépe poznávat a respektovat. Čas strávený 
v přírodě všichni pospolu, uvařená polévka na ohni, krátké výlety… 
Vytvořili jsme společenství, kde vznikají nová přátelství a nápady. 
Pokračujeme v pořádání slavností (Michaelská, Masopust, More-
na, Svatojánská aj.), které nás i děti učí citlivěji a hlouběji vnímat 
koloběh roku. Dospělým jsme nabídli sobotní kurzy (řezbářský, 
plstění, arteterapie), každý pátek je jóga. Proběhlo i Odranecké 
loutkohraní.

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

testovacijizdyskoda.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na vás:
20. 6. 2015 od 9.00 do 16.00 hodin
na náměstí v Novém Městě na Moravě

Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA 
Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu a nealko 
nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě 
skvělých zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi. 
U nás to bude stát za to!

Testovací jízdy 
Fabia 2015

Soutěžte o nový vůz 
ŠKODA Fabia Combi
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Základní umělecká 
škola Jana Štursy
Na Nova Civitas se jako první představí soubor bicích 
nástrojů „Asaf“, který celé slavnosti zahájí. Soubor, který 
vede Libor Orel, získal letos 2. místo v národním kole 
soutěže ZUŠ a jeden z jeho členů – David Sláma – zís-
kal ve stejné soutěži dokonce 1. místo. Dále se představí 
akordeonový soubor „Arnie’s Harmony“ pod vedením 
Martina Obra, kapela „Swing band“, které sice v názvu 
zůstal swing, ale její repertoár tvoří skladby populárních 
českých kapel. Vedoucím skupiny je Jan Lán. Také si bu-
dete moct poslechnout, jak zpívají děvčata z pěveckého 
oddělení. V  neposlední řadě uslyšíte folklorní soubor, 
který pod vedením Michala Ullmanna vystupuje o Vá-
nocích a na konci školního roku, aby zpestřil nejen školní 
koncert, ale i slavnosti Nova Civitas.



Soutěž o dva lupeny ze slavností
Nova Civitas + překvapení
Výherce získá dvě celoroční volné vstupenky na všechny  
akce pořádané Novoměstskými kulturními zařízeními. 

Prodej kuponů do soutěže od 15. do 20. 6. v Informačním centru,
nebo u hostesek na náměstí v průběhu slavnosti Nova Civitas 
ve dnech 19. a 20. 6. do 16:00 hodin. Cena 10 Kč.
Losování výherce proběhne v sobotu 20. 6. v 17:00 na pódiu.

Nové Město ocenilo
osobnosti a výkony v oblasti sportu 
a tělovýchovy za rok 2014
Stalo se již dobrou tradicí, že Komise pro sport, mládež a volný čas každoročně 
navrhuje radě města nominanty na ocenění osobností, trenérů a vynikajících 
sportovních výkonů v oblasti sportu a tělovýchovy za předešlý kalendářní rok.
Nabídka sportovních aktivit v Novém Městě je opravdu široká a má svoji tradici, 
proto komise měla z čeho vybírat. Sešlo se celkem sedmnáct nominací napříč 
všemi kategoriemi.

Na základě jejího doporučení rada města udělila ocenění v oblasti sportu 
a  tělovýchovy za rok 2014 v  kategorii jednotlivec –  žák Karlu Kulíškovi za 
mimořádné sportovní výkony v atletice (běh), v kategorii jednotlivec – junior 
Janu Burianovi za mimořádné sportovní výkony v biatlonu, v kategorii jed-
notlivec – dospělý Petru Vitnerovi za mimořádné sportovní výkony v atletice 
(běh), v kategorii kolektiv – junioři fotbalovému týmu mladších dorostenců 
U17 za mimořádné sportovní výkony ve fotbale, v kategorii kolektiv – dospělí 
fotbalovému týmu – muži A za mimořádné sportovní výkony ve fotbale.

V  kategorii osobnost sportu ocenila novoměstského rodáka, aktivního 
sportovce, trenéra a sportovního nadšence Karla Kotovice za jeho dlouho-
letý mimořádný přínos pro oblast sportu a tělovýchovy v Novém Městě. Za 
loňský mimořádný sportovní výkon a přínos pro horolezectví udělila ocenění 
Radku Jarošovi.

Všichni ocenění si zaslouží náš obdiv nejenom za skvělou reprezentaci na 
krajských, republikových a evropských soutěžích a závodech, ale i za šíření dob-
rého jména našeho města za jeho hranicemi.

Slavnostní předání ocenění se uskuteční v pátek 19. 6. 2015 v 18:00 hodin na 
Vratislavově náměstí v rámci městské slavnosti NOVA CIVITAS.

PhDr. Žofie Řádková, tajemnice Komise pro sport, mládež a volný čas

Vratislavovo náměstí – hlavní pódium, PÁTEK 18:00Horácká galerie – druhá scéna, PÁTEK, SOBOTA

Zámecké nádvoří,
zóna pro oddych
Pokud si budete chtít odpočinout od hrajících kapel, je pro vás 
připravena oddychová zóna na nádvoří Horácké galerie. Zde 
můžete po oba dva dny od 14 do 20 hodin posedět v kavárničce 
a zhlédnout další vystoupení.

Zábavnou kouzelnickou show zde předvede novoměstský 
rodák a kouzelník Karel Pomahač. Kouzla s humorem kloubí 
ve svém stand-up kouzlení již 9 let. V rámci oslav předvede 
dva půlhodinové vstupy, přičemž první bude věnován přede-
vším dětem.

Zajímavé představení je také připraveno pod tajuplným ná-
zvem Proč se Jhi stala sluncem a přenese nás se k protinožcům. 
Pomocí gest a mluveného slova bude původní australské mýty 
vyprávět Tomáš Machek, kterého hraním na nástroj austral-
ských domorodců didgeridoo doprovodí Tomáš Dufek.

Soutěž Nova Civitas
Novoměstské organizace připravily soutěž pro děti a mládež plnou vědomost-
ních, sportovních i poznávacích úkolů. Soutěžit můžete v sobotu 20. června 
od 8:00 do 14:00 hodin u novoměstských neziskovek, spolků a sdružení.

Hrát se bude o hodnotné ceny, jako jsou tablety nebo MP3 přehrávače.

Soutěžní kartu je nutné si vyzvednout v informačním centru, kam ji také ode-
vzdáte po splnění úkolů a zisku všech razítek od prezentujících se novoměst-
ských organizací. Vítězové budou vyhlášeni v 17 hodin na hlavním pódiu.


