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MERTA  SCHODIŠTĚ  JANANAS  KAVÁRNY  VÝSTAVY  FOLKLÓREČEK  MARTIN 
SEDLÁK DUO  POHÁDKA DŘEVĚNÉHO DIVADLA HONZY HRUBCE  PREZENTACE SOŠ  
SOUTĚŽE  POESIOMAT  KAVÁRNIČKA V DPS  VENKOVSKÁ KAPELA  MAŽORETKY  
VŠEHO VÍC  AEROBIC  GYPSY ROSE  MAGUA  BOMBARĎÁK  KAREL NA NÁKUPECH 

 JADABAND  PAVEL CALLTA  MEDVĚD 009  KAVÁRNY  VÝSTAVY  POHÁDKY  
ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA  KOUZELNÍK  AMATER  NOVA CIVITAS TRIO S PAVLEM HALUZOU 

 FARMÁŘSKÝ TRH  PREZENTACE SPOLKŮ, NEZISKOVEK A SDRUŽENÍ  SOUTĚŽE  
LET VRTULNÍKEM  ROADSHOW  HORSKÁ KOLA  KAVÁRNA A ČAJOVNA U MLEJNKU 
Z VÍRU  LOUTKOVÉ DIVADLO  ATRAKCE PRO DĚTI  AIRSOFTOVÁ STŘELNICE  
LODIČKY NA KAZMÍROVĚ RYBNÍKU  SEDAČKOVÁ LANOVKA NA KOPEC A ZPÁTKY
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Komenského náměstí

14:00 Poesiomat – slavnostní odhalení juckeboxu

Vratislavovo náměstí, hlavní pódium

14:30 Zahájení slavností Nova Civitas – fanfára ZUŠ

14:30 Šípyho kumpáni – vycházející hvězdy 
novoměstského hudebního nebe

15:00 Žesťové trio, akordeonový soubor Arnie's 
Harmony, soubor bicích nástrojů ASAF, hudební 
skupnia POW

18:00 Ocenění sportovních výkonů

18:30 Hromosvod – folk-rock, který vás dojme

19:30 Vladimír Merta – hudebník, publicista, esejista…

20:40 Schodiště – nestačí slyšet, musíte i vidět

22:00 Jananas – výjimečný úkaz na českém 
písničkářském nebi

Doprovodný program

09:00–15:00 Prezentace oborů SOŠ Nové Město na 
Moravě, workshopy, jízdy zručnosti, hry, 
soutěže, laserová střelnice

09:00  Exkluzivní výstava fotografií Radka Jaroše

14:00–15:00 Kavárnička v DPS (Penzion)

15:00–16:00 Přednáška MUDr. Pávka o zdravé výživě 
DPS (Penzion)

Horácká galerie – druhá scéna 

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

15:30  Folklóreček – folklórní soubor ZUŠ Jana 
Štursy

16:00–17:00  Martin Sedlák Duo

17:00  Dřevěné divadlo Honzy Hrubce – pohádka 
pro děti

19:00–21:00 Martin Sedlák Duo

Vratislavovo náměstí – hlavní pódium

09:00–12:00 Venkovská kapela

10:00 Mažoretky DDM 

13:00 Všeho nejvíc – kapela DDM

13:30 Aerobic DDM

14:00 Gypsy Rose – tahle kapela vás roztančí

15:30 Magua – ostří hoši, nic pro slabší povahy

17:00 Bombarďák – dětská párty na které nesmí rodiče chybět

18:30 Karel na nákupech – produkt velkoobchodního řetězce

19:30 Jadaband – pohodové funky

21:00 Pavel Callta – ženy a dívky budou šílet

22:30 Medvěd 009 – Kde by byl Divokej Bill bez Medvěda? 

Doprovodný program

08:00–12:00 Farmářský trh (náměstí)

08:00–14:00 Prezentace spolků, neziskovek a sdružení (náměstí)

09:00–15:00 Roadshow ŠKODA AUTO (spodní náměstí)

08:00–14:00 Roadshow MTB horská kola – soutěž o volné vstupenky na  
 MS horských kol

09:00–17:00 Atrakce pro děti (náměstí)

09:00–17:00 kavárna a čajovna u mlejnku, každou půlhodinu bude spuštěn  
 Mlejnek z Víru (Horácké muzeum)

09:00–16:00 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)

10:00–18:00 Vyhlídkové lety vrtulníkem – letenky k dostání na náměstí

Horácká galerie – druhá scéna

09:00–20:00 relaxační zóna, kavárna, výstavy

09:00 Kouzelník Michal Kraus

10:00 Julie na výletě – pohádka, po skončení žonglerská dílna

11:00 Martin Sedlák Duo 

13:00 Kouzelník Michal Kraus

14:00 Dřevěné divadlo Honzy Hrubce – pohádka

15:00 Kouzelník Michal Kraus

16:00 Dřevěné divadlo Honzy Hrubce – pohádka

17:00 Amater – téměř dámská kapela

18:00 Nova Civitas trio – zpěv Pavel Haluza

Upozorňujeme návštěvníky, že uvedné časy vystoupení se mohou změnit

Pátek 24. 6. 2016

Sobota 25. 6. 2016

P R O G R A M

NOVA
CIVITAS

24. a 25. ČERVNA 2016
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Nové Město ve spolupráci se společností HELI CZECH s.r.o. pro Vás připravily 
jedinečnou příležitost. Dne 25. 6. 2016, u příležitosti Nova Civitas, budete mít 
možnost si vyfotit vaše město/dům z paluby vrtulníku Robinson R44. O příjemné 
a nezapomenutelné zážitky, za pouhých 500 Kč za osobu, se postarají profesionální 
armádní piloti z tygří letky. Jejich mnoholeté zkušenosti s létáním na bitevních 
vrtulnících Mi-24 je řadí mezi jedny z neuznávanějších pilotů elitní letky NATO. 

Více informací na michal@heliczech nebo na 604 156 336 / www.heliczech.cz



Co je Nova Civitas?
To není jen pouhý festival, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Čekají nás sice dva dny hudby, diva-
dla, zábavy pro děti, jarmarků, atrakcí, ale to vše 
je pouze povrch slavností.

Pod ním se skrývá obětavá práce mnoha lidí, kte-
ří ji dělali s vědomím, že vás potěší. Rugbysté se 
nabídli, že pomohou s těžkou prací a stavbou pó-
dia, zaměstnanci Horácké galerie i muzea strávili 
hodiny přípravou kaváren, na přípravě festivalu se 
podílela sdružení Portimo, Krajina a mnohá jiná. 
Všichni věří, že i vy připojíte ruku ke společnému 
dílu tím, že přijdete 24. a 25. června na náměstí. 
Teprve pak budou mít slavnosti Nova Civitas ten 
pravý smysl. Oslavíme společně to, že v Novém 
Městě se dobře žije už více než 700 let.

Letošní program je, co se počtu akcí týče, sku-
tečně úctyhodný. Až se zdá, že není téměř možné 
vměstnat ho do dvou dnů. Šlo to ztuha, ale po-
dařilo se. Třeba i díky tomu, že účinkující mají 
i letos k dispozici dvě scény, a to na Vratislavově 
náměstí a navíc ještě v Horácké galerii. Jednot-
livá vystoupení jsou také naplánována tak, aby 
se v rámci možností vzájemně nepřekrývala, a vy 
jste tak mohli stihnout vše podstatné. Na co se 
tedy letos můžete těšit?

Slavnosti začnou v pátek 24. 6. Po celé do-
poledne budou na spodní části Vratislavova 

náměstí hry, soutěže, výtvarné dílny, laserová 
střelnice a svoje řemeslné dovednosti zde budou 
prezentovat žáci Střední odborné školy Nové 
Město na Moravě. Slavnostně bude také uveden 
do provozu novoměstský poesiomat, unikátní 
jukebox na poezii z  dílny kavárníka Ondře-
je Kobzy. V 15 hodin ohlásí ofi ciální začátek 
slavností fanfáry v podání studentů Základní 
umělecké školy Jana Štursy. Vystřídají je Hro-
mosvod, Schodiště, Vladimír Merta a Jananas. 
Poněkud klidněji bude v Horácké galerii, která 
vás zve do kavárny, na loutkové divadlo nebo na 
koncert místního folklórního souboru.

Příjemné chvíle budete moci strávit i v Domě 
s pečovatelskou službou, kde pro vás pracovní-
ci Novoměstských sociálních služeb přichystali 
kavárnu, a dozvíte se tu i leccos o zdravé výživě. 
Sobotní dopoledne je pak věnováno novoměst-
ským spolkům, klubům a oddílům všeho druhu. 
Věříme, že leckdo bude překvapen, až uvidí, co 
všechno se v Novém Městě děje a co všechno 
se tu dá dělat. Na hlavním pódiu vystoupí ma-
žoretky, studentské kapely a hudební skupiny 
z  Nového Města a  okolí. Večer potom bude 
patřit letošním hudebním hvězdám slavností: 
Pavlu Calltovi a skupině Medvěd 009. Sobot-
ní zábavu pro děti hledejte v Horácké gale-
rii. Najdete tu kouzelníka i loutkové pohádky 

a rodiče jistě nepohrdnou tichým prostředím 
zdejší kavárny.
Při přípravě programu jsme mysleli i  na ak-
tivnější návštěvníky a  milovníky adrenalinu. 
Komu by totiž nestačily již tradiční lodičky na 
Kazmírově rybníku nebo sedačková lanovka na 
Harusově kopci a cítil by se na něco odvážnější-
ho, dostane možnost proletět se nad Novým 
Městem vrtulníkem. Za tuto mimořádnou atrak-
ci děkujeme společnosti HELI CZECH s.r.o., 
jejichž vrtulník budou pilotovat zkušení vojenští 
piloti z tygří letky. Mnozí z vás během letu jistě 
ocení jejich mnohaleté zkušenosti z bojových 
vrtulníků Mi–24.

Nova Civitas letos postrádají velké hvězdy 
a slavné kapely. Z tohoto pohledu je program 
skromný. Kdo má ale zájem o umělce zvučných 
jmen, dostane možnost na Mistrovství světa 
horských kol, které začíná už 29. 6. To pojali 
pořadatelé zároveň jako festival, kde vystoupí Voj-
těch Dyk, Tři sestry a další přední umělci. Cílem 
Nova Civitas není ohromit publikum, ale zpro-
středkovat lidem příjemné setkání v příjemném 
prostředí a ukázat to nejlepší, co malé podhorské 
město může nabídnout.
Věříme, že si letošní ročník náležitě užijete a pře-
jeme vám pohodové léto.
 Váš organizační tým

Letošní konec června je obzvláště vypečený. Dětem končí 
škola o týden dřív, a sotva dostanou vysvědčení, mohou ro-
diče zapomenout na stesk na městských slavnostech Nova 
Civitas. A komu by dva dny plné zábavy, kultury a povyku 
nestačily, ten se může těšit za pár dní na Mistrovství světa 
horských kol. To se navíc každý večer promění ze sportovního 
svátku ve svátek muziky a veselí. V rámci pátečního progra-
mu Nova Civitas nás čeká mimo jiné ocenění významných 
sportovců Novoměstska, tak jim přijďme společně zatleskat 
a poděkovat. Díky si samozřejmě zaslouží i všichni organizá-
toři a novoměstské neziskové organizace, které se do našich 
slavností již tradičně zapojují. Doufám, že si novoměstský, 
zážitky nabitý závěr června skvěle užijete a budete se dobře 
bavit. Krásné léto a spoustu pohody, vám přeje

 Michal Šmarda
 starosta z radnice



Vladimír Merta
Vladimír Merta je známý český písničkář, publicista, spisovatel, fotograf, 
filmový režisér, zkrátka renesanční osobnost.

Jeho vystoupení je jedním z  vrcholů Nova 
Civitas a bude určitě skvělým hudebním zá-
žitkem. Hudbě se Merta začal věnovat už v 60. 
letech během svého pobytu ve Francii, kde vy-
dal album Balades de Prague. I když 20. ledna 
oslavil 70. narozeniny, zdá se, že věk mu neu-
bral nic z jeho umělecké zdatnosti. Oslavenec 
odehrál velký koncert s mnoha hosty v praž-
ském Paláci Akropolis. Česká televize mu od-
vysílala třídílný dokumentární film Šedá zóna 
a vydal nové čtyřalbum Podkrovní pásky. Jsou 
na něm písničky z normalizační doby nahrané 
na magnetofon v podkroví jednoho pražského 
bytu. Kritici si album nemohou vynachválit. 
Doufejme, že něco z něj uslyšíme i na novo-
městském pódiu.

Schodiště
O Schodišti se říká, že je to kapela, kterou nestačí 
slyšet, ale musíte jí i vidět.

Vznikla v roce 1983 jako Nahoru po schodišti dolů band, kdy hrála pře-
devším reggae a ska. To už dnes dávno neplatí. Kapela Schodiště si s od-
vážnou lehkostí, občas i drzostí bere z nepřeberného množství hudebních 
stylů vše, co jí přijde pod ruku.

K tomu neodmyslitelně patří sarkastické texty, které pro kapelu byly a jsou 
na stejném místě jako samotná hudba. Na koncertech se Schodiště v novém 
repertoáru s chutí vrací i k prověřeným hodnotám. Oblíbené kusy potěší 
a roztančí jak staré fanoušky, tak i posluchače zbloudilé prvně. Zbrusu nová 
deska Roztoky (2011) dokazuje, že sil a chuti je v kapele víc než kdy dřív.

Hromosvod

Hromosvod, to je parta, která vás 
dojme.

Hrají našlapaný písničkový folk-rock, který se 
díky nástrojovému obsazení a aranžérské pest-
rosti mírně vymyká tradičním proudům. Kapela 
se umístila v několika žánrových soutěžích, má 
za sebou přes 300 koncertů, jako předskokany si 
skupinu vybrali mj. Vladimír Mišík, Lenka Dusi-
lová, Michal Hrůza, Nerez, Druhá tráva, Fleret 
nebo Luboš Pospíšil. Skupina vznikla na podzim 
1994 jako dětská kapela.

V květnu 2006 vyslal Hromosvod do světa své 
druhé oficiální album s názvem Svitavy, ověnčené 
pozitivními novinářskými ohlasy. Úspěšnou šňů-
ru zakončil koncertem před zaplněným Hlavním 
náměstím v  Bratislavě. Po festivalovém reji 
2007–2009 (Sázavafest, Vinohradské vinobraní, 
Okolo Třeboně, Benátská noc…) začala kape-
la pracovat na dalším CD Zimní čas, které na 
podzim 2010 před vyprodanou Malostranskou 
besedou posvětil Vladimír Mišík. Následnou 
koncertní šňůru odjel Hromosvod po boku Ja-
blkoně a Etc…

Jananas
To je kapela, kterou můžete slyšet 
na vlnách Českého rozhlasu Vl-
tava i Rádia 1.
Skupina, která byla v roce 2010 nominována na 
cenu Anděl v kategorii Folk & country. V jejich 
hudbě jsou slovy kritika „silné a netuctové me-
lodie, moderně znějící střídmé akustické aranže 
a především vokál charismatické Jany Ivanovič-
Infeldové. Ta patří bezpochyby mezi nejvýraznější 

pěvecké talenty, co se na tuzemské scéně za po-
slední dobu objevily“. No, a protože kritici mají 
vždy pravdu, tak je jasné, že se máte na co těšit.

Pátek 24. 6. 22:00 Pátek 24. 6. 18:30

Pátek 24. 6. 19:30

Pátek 24. 6. 20:40



Pavel Callta
Pavel vyrůstal v muzikantské rodině. Od 15 let zpíval 
se swingovou kapelou.

Zlomový pro něj byl rok 2011, kdy se účastnil soutěže Česko Slovensko 
má talent. O tom, že Pavel Calta talent skutečně má, není dnes už pochyb. 
Má za sebou celou řadu úspěšných singlů, které mají miliony zhlédnutí na 
kanálu YouTube, a v roce 2015 vydal své první album Momenty. Hvězda 
současné mladé generace potěší svým bezstarostným popem. Dobrý 
vzhled navíc jistě ocení zejména mladé dívky a ženy.

Sobota 25. 6. 21:00

Medvěd 009
Medvěd 009 je vlastně takovým předchůdcem Divokého Billa. A podle 
toho také hrají.

Jejich koncerty jsou nabité energií a roztančí 
snad každého. Pro kapelu, která oslavila 20 
let fungování, byl zlomový rok 2000, kdy se 
účastnila několika hudebních soutěží a ve všech 
byla velmi úspěšná.

Následná spolupráce s  Divokým Billem 
je potom nadobro etablovala na české hu-
dební scéně. Kapela pravidelně koncertuje 
v předních hudebních klubech a vystupuje 
společně s kapelami Wohnout, Divokej Bill 
a mnoha dalšími. 

Jestli se těšíte na pořádnej mejdan, tak Med-
věd 009 je pro vás rozhodně to pravé!

Sobota 25. 6. 22:30

Bombarďák
Dětská párty, na které nesmí rodiče chybět.

Bombarďák je název kapely, jejíž začátky se vztahují ke kapele 3B. Skupina 
se jmenuje podle Bombarďáka, zásadní postavy, beatboxera a průvodce 
albem Bongo BomBarďák. Ten byl původně inspirací pro dětské hudebně 
divadelní představení Příhody kluka BomBarďáka!, které mělo premiéru 
na festivalu Colours of Ostrava 2012.

Jirka Jelínek, autor představení i všech textů na albu, pak založil společně 
s Michalem Daleckým a Filipem Nebřenským kapelu. Skladby z původního 
představení vyšly na albu Písničky kluka BomBarďáka v roce 2013 u Indies 
Scope. Od té doby Bombarďák odehrál více než stovku koncertů a předsta-
vení po celé republice. Když vystupuje Bombarďák, je jasné že děti i jejich 
rodiče se opravdu mají na co těšit!

Sobota 25. 6. 17:00

Dřevěné divadlo 
Honzy Hrubce
Loutkař Jan Hrubec není v Novém 
Městě žádným nováčkem.

Pravidelně vystupuje v K CLUBU v kulturním 
domě nebo při různých příležitostech v  Ho-
ráckém muzeu.

Absolvent DAMU, Katedry alternativního 
a loutkového divadla, je v Novém Městě znám 
především díky svým loutkovým pohádkám. Se 
svojí dřevěnou truhlou, ve které má schované 
jeviště, herce i kulisy, vystupuje ale také například 
v pražském divadle Minor, Studiu Ypsilon, kla-
denském Lampionu nebo libereckém Naivním 
divadle. Dětem dělá radost i jako zdravotní klaun.

24. 6. 17:00, 25. 6. 10:00, 16:00



Poesiomat
Co to je? Kus potrubí, nebo snad periskop z hlubin 
podsvětí?

Kovová trubka trčící ze země na Komenského náměstí vzbuzuje mnoho 
otázek. Odpověď je stejně neuvěřitelná, jako samotný zjev. Je to jukebox 
na poesii – poesiomat. Stačí zmáčknout příslušný knofl ík a z reprodukto-
ru umístěného v trubce se začnou linout verše básníků Vysočiny – Jiřího 
Palána, Zdeňky Sokolíčkové, Vladimíra Holana, Jaroslava Seiferta, Jana 
Zahradníčka, Bohuslava Reyneka a mnoha dalších. Buďte svědky slavnost-
ního uvedení poesiomatu do provozu na Nova Civitas!

Pátek 24. 6. 14:00 Komenského náměstí

Martin Sedlák Duo
„Hraju dřevní blues/rokenrol i funky. Interprety 
jako je Ray Charles/Doors/Rolling Stones/Vladi-
mír Mišík a vlastní tvorbu na toto téma. Ve složení 
akustická kytara – zpěv a elektrická kytara, to vše 
ve velmi naléhavém podání.“

Tak o sobě hovoří mladý umělec, který pochází 
ze Žďáru nad Sázavou. Na pódiích Nového Města 
a okolí není žádným nováčkem. Často vystupuje 
například v K CLUBU, a proto nesmí chybět ani 
na Nova Civitas. Jako vynikající zpěvák a instru-
mentalista jistě potěší i náročnější posluchače. 
Na Nova Civitas vystoupí sám s doprovodem 
kytaristy.

Pátek 24. 6. 16:00

Karel na nákupech
Kapela z Nového Města, Žďáru nad Sázavou a Jih-
lavy hraje ve složení Karel Radek Tulis –kytara, 
Karel Ondra Pohl – baskytara a Karel Libor Orel – 
bicí, dále v ní vystupují brigádníci Karel Libor Orel 
junior – perkuse, Karel Martin Poledna – klávesy 
a mnozí další, třeba Karel Karel Mužátko – kříd-
lovka nebo Karel Jirka Matějka – saxo, klarinet. 
No, a kdo je Karel? Toho chlapci potkali na náku-
pech a on je požádal, ať ho založí. Tak to udělali 
a hrají dodnes. Jak? To se přijďte přesvědčit sami. 
My vám ale prozradíme, že to rozhodně stojí za to.

Sobota 25. 6. 18:30

ZUŠ Jana Štursy na Nova Civitas
I letos se na Nova Civitas představí studenti novoměstské základní 
umělecké školy. Na co se můžeme těšit?

Letošní Nova Civitas zahájí žesťové trio ZUŠ pod vedením Lukáše Smrčka. Dále vystoupí akor-
deonový soubor „Arnie’s Harmony“ pod vedením Martina Obra, tentokrát s repertoárem, který 
vás možná překvapí. Uslyšíte také žákyně z pěvecké třídy Markéty Dvořákové a uvidíte vystoupení 
děvčat z tanečního oboru pod vedením Hany Chalupníkové. Za pozornost určitě stojí rocková kapela 
POW. To je uskupení, které působí na ZUŠ Jana Štursy více než 15 let. Původní název Swing band 
se poněkud přežil, protože od swingové tvorby v začátcích souboru se repertoár postupně posunul 
k popu a rocku. Je to zkratka Prisons of War (váleční zajatci) nebo též citoslovce vyjádření výbuchu. 
Necháme na posluchačích, který obsah jim bude bližší. Na Nova Civitas vystoupí také již tradičně 
soubor bicích nástrojů ASAF, který vznikl v roce 2008. Posluchač tak může zaslechnout hudbu in-
spirovanou australskými domorodci, Afrikou, Irskem, Karibikem či americkým kontinentem, ať už 
v podobě westernu či latinsko-amerického jihu. Již několik let zpívají také mladší žáci ZUŠ J. Štursy 
v Novém Městě na Moravě na školních koncertech i při jiných příležitostech lidové písně a koledy 
v uskupení, které se jmenuje Folklóreček. Na novoměstských slavnostech vám pod vedením Michala 
Ullmanna společně s lidovou muzikou, složenou ze starších žáků a učitelů ZUŠ, zazpívají, zahrají 
a tentokrát i zatancují řemeslnické, pastevecké, milostné a rozpustilé písničky z oblasti Valašska, 
Lašska a Těšínského Slezska.  Eva Mošnerová, ředitelka ZUŠ Jana Štursy



Ocenění sportovců za rok 2015
Rada města schválila návrh Komise pro mládež, 
sport a volný čas na ocenění sportovních výkonů 
a sportovních osobností a trenérů za rok 2015.
Uděluje ocenění: v kategorii „jednotlivec - žák" 
Vendule Šírové za mimořádné sportovní vý-
kony v atletice a Šimonu Marečkovi za mimo-
řádné sportovní výkony v orientačních spor-
tech, v kategorii „jednotlivec - junior" Lence 
Novotné za mimořádné sportovní výkony v at-
letice a Elišce Teplé za mimořádné sportovní 

výkony v  biatlonu, v  kategorii „jednotlivec 
- dospělý" Jiřímu Ročárkovi za mimořádné 
sportovní výkony v lyžování.

Rada města dále udělila ocenění v katego-
rii významná osobnost sportu, která zasvětila 
svou práci podpoře, rozvoji a propagaci spor-
tu a tělovýchovy, a to Jaroslavu Michalovi, 
předsedovi Sportovního fotbalového klubu 
Vrchovina. Od roku 1997 stojí v čele místního 
fotbalového oddílu, který vyvedl ze sportovní 

i organizační krize, a zasloužil se o obrovský 
nárůst zejména mládežnických kategorií 
a o kvalitativní růst úrovně kopané.

Všichni ocenění si zaslouží náš obdiv za 
skvělou sportovní reprezentanci a za šíření 
dobrého jména našeho města za jeho hrani-
cemi.

Slavnostní předání ocenění se uskuteční 
v pátek dne 24. 6. 2016 v 18:00 hodin na Vra-
tislavově náměstí.

Sdružení Krajina 
Pečujeme o  přírodu 
a krajinu kolem nás

Portimo, o.p.s.
Sociální služby dětem 
i  dospělým lidem v  ne-
příznivé životní situaci. 
Věnujeme se také rozvoji 
dobrovolnictví.

Orel
Florbalový oddíl

RC Titáni Nové Město na 
Moravě
Skvělá parta lidí, kteří 
hrají rugby.

Klub seniorů 
Snažíme se, aby se nikdo ze seniorů necítil 
osamělý a měl možnost scházet se s lidmi svého 
věku.

Novoměstské sociální služby 
Jsou příspěvkovou organizací, 
jejímž zřizovatelem je město 
Nové Město na Moravě. Posky-
tují pečovatelskou a odlehčovací 

službu seniorům a osobám se zdravotním po-
stižením.

25. přední hlídka Royal 
Rangers. Jsme mezinárodní 
křesťanská nezisková or-
ganizace pro děti a mládež. 

Cílem soustavné práce je rozvoj osobnosti dítěte 
ve všech oblastech života, tj. duchovní, duševní, 
fyzické i sociální, podle křesťanské etiky.

Walda 
Je občanské sdružení, 
které vytváří prostor 
pro vzájemné setkávání 

rodičů s dětmi. Zajišťuje pravidelné mateřské 
centrum a kurzy pro děti i dospělé, dále pořádá 
slavnosti i některé kulturní akce v obci.

Novoměstský okrašlovací spolek
Zabýváme se publikační činností, vlastivědnými 
akcemi.

Klub v 9
Centrum služeb pro podpo-
ru duševního zdraví. Klub 
v 9 – poskytuje ambulantní 
a terénní službu, sociální re-
habilitace lidem s duševním 
onemocněním

Český svaz včelařů, o.s., ZO 
Nové Město na Moravě 
Prodej medu a práce s dětmi.

Farníh sbor Českobratrské 
církve evangelické v Novém 
Městě na Moravě
Jsme evangelíci, navazuje-
me na bohatou minulost, 
radujeme se z přítomné svo-
body. Snažíme se být sborem 
otevřeným.

Domácí hospic Vysočina, 
o.p.s. 
Na poslední cestě nebýt 
sám.

Lysina lenina
Spolek, kterému leží na srdci 
kultura v Novém Městě na 
Moravě.

SOŠ Nové Město na 
Moravě
Odborné učiliště, kde 
se studenti naučí ne-
jednu dovednost.

Soutěž 
Nova Civitas
Novoměstské organizace připravily 
soutěž pro děti a mládež plnou vě-
domostních, sportovních i poznáva-
cích úkolů. Soutěžit můžete v sobotu 
25. 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 možné si vy-
zvednout v informačním centru, kam 
ji také odevzdáte po splnění úkolů 
a zisku všech razítek od prezentují-
cích se novoměstských organizací. 
Vítězové budou vyhlášeni v 17 hodin 
na hlavním pódiu.



VYSTARTUJTE
ZA NOVÝMI ZÁŽITKY!

NENEchTE SI UJET #MONTEcARlOROAdShOw:
› 8 testovacích vozů,
› tipovací soutěž o dva vozy ŠKODA a zájezd do Monte Carla,
› doprovodný program pro malé i velké motoristy,
› Kofola za testovací jízdu a celá řada dalších aktivit.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

montecarloroadshow.cz

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na Vás!
25. 6. 2016 od 9.00 do 16.00 hodin
na náměstí v Novém Městě na Moravě

Přijďte odhalit kombinaci adrenalinu, stylu a zábavy v podání kompletní řady vozů ŠKODA v provedení Monte Carlo!
Užijete si testovací jízdy i bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Navíc můžete hrát o dva vozy ŠKODA 
v provedení Monte Carlo, zájezd do Monte Carla a spoustu dalších cen. Buďte s námi na montecarloroadshow.cz
a na sociálních sítích pod #MonteCarloRoadshow.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Fabia Monte Carlo: 4,7–4,8 l/100 km, 107–110 g/km

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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ZÁVODNÍ TRATĚ
XCR 
(CROSS-COUNTRY TEAM RELAY)

XCE 
(CROSS-COUNTRY ELIMINATOR)

XCO 
(CROSS-COUNTRY OLYMPIC)

Týmová štafeta. Závod národních týmů ve složení: 
1 muž z kategorie Elite, 1 žena z kategorie Elite, 
1 muž z kategorie do 23 let, 1 muž z kategorie Junior.

Závod zpravidla trvá okolo 1 hodiny. Uskuteční 
se ve čtvrtek 30. června 2016 v 18:00.

Divácky atraktivní formát závodu – sprint na krátké 
trati s technickými prvky a překážkami. Nejprve 
se jede kvalifi kace, do které startují závodníci 
individuálně v pravidelných intervalech. Dle času 
dosaženého v kvalifi kaci postupuje do další fáze 
(fi nále) 32 závodníků s nejlepším časem. Ve fi nále 
pak dle předem stanoveného klíče (podobně jako 
např při závodech ve snowboardcrossu) nastupují 
do vyřazovacích bojů vždy 4 závodníci do každé 
rozjížďky. Z každé rozjížďky pak 2 nejrychlejší 
postupují dál, 3. a 4. vypadává. Osmifi nále, 
čtvrtfi nále, semifi nále, fi nále – taková je cesta, 
kterou musí urazit budoucí mistr světa v této 
disciplíně! 

Kvalifi kace začíná ve středu 29. června od 16:30, 
fi nále proběhne v čase 18:00-20:00.

Klasická a jediná olympijská disciplína závodů na 
horských kolech. Závod na technické trati plné 
překážek, rychlých sjezdů a náročných výjezdů. 
První kolo je zaváděcí a vede po široké lesní cestě 
(kvůli lepší možnosti předjíždění), následuje 
předem stanovené množství klasických kol (pro 
každou kategorii různé, stanovuje ho komisař UCI 
před závodem podle aktuálních podmínek na trati).

Závod juniorek se koná v pátek 1. července od 
15:00, junioři vyjedou na trať stejný den v 17:00.

V sobotu 2. července na trať vyrazí muži U23 
(do 23 let) v 11:00, následovat budou ženy Elite 
v 15:00.

V neděli 3. července pak ženy U23 (do 23 let) 
v 11:00 a na závěr muži Elite od 15:00.
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TAK UŽ VYRÁŽÍTE?

Tak už vyrážíte? 
Už se tady  

na vás všichni 
těšíme.

Jestli pojedete autem, nechte  
se navést na správné parkoviště. 

Počítejte s rezervou, 
ať máte na všechno 
čas - ve Vysočina 
Aréně na Vás čeká 
spousta zábavy!

Kola si bezpečně a zdarma  
schováte pod tribunou A.

...na správnou tribunu......do dětské zóny...

Že nevíte kudy kam? 
Dostanete mapu  celého 
areálu a všechno je 
označené.Lehce trefíte na jídlo…

...projděte si také týmové zóny, kde potkáte 
nejlepší závodníky doslova na dosah ruky...

...a nezapomeňte na Expo Zónu se širokou 
nabídkou cyklistického zboží...

Aktuální informace hledejte 
na facebook.com/bikevysocina, 
Twitteru @UCI_MTB_WCH_16 i na webu. 
Sledujte i náš youtube kanál  
a účet na Instagramu. A hlavně: dobře se bavte! Mistrovství zdar! 

...ani na večerní koncert!
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CZECH REPUBLIC
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CROSS-
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Týmová štafeta. Závod národních týmů ve složení: 
1 muž z kategorie Elite, 1 žena z kategorie Elite, 
1 muž z kategorie do 23 let, 1 muž z kategorie Junior.

Závod zpravidla trvá okolo 1 hodiny. Uskuteční 
se ve čtvrtek 30. června 2016 v 18:00.
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se jede kvalifi kace, do které startují závodníci 
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postupují dál, 3. a 4. vypadává. Osmifi nále, 
čtvrtfi nále, semifi nále, fi nále – taková je cesta, 
kterou musí urazit budoucí mistr světa v této 
disciplíně! 

Kvalifi kace začíná ve středu 29. června od 16:30, 
fi nále proběhne v čase 18:00-20:00.

Klasická a jediná olympijská disciplína závodů na 
horských kolech. Závod na technické trati plné 
překážek, rychlých sjezdů a náročných výjezdů. 
První kolo je zaváděcí a vede po široké lesní cestě 
(kvůli lepší možnosti předjíždění), následuje 
předem stanovené množství klasických kol (pro 
každou kategorii různé, stanovuje ho komisař UCI 
před závodem podle aktuálních podmínek na trati).

Závod juniorek se koná v pátek 1. července od 
15:00, junioři vyjedou na trať stejný den v 17:00.

V sobotu 2. července na trať vyrazí muži U23 
(do 23 let) v 11:00, následovat budou ženy Elite 
v 15:00.
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NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
CZECH REPUBLIC

2016 MOUNTAIN BIKE 
WORLD CHAMPIONSHIPS

CROSS-
COUNTRY
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BĚHEM MISTROVSTVÍ 
SVĚTA BUDOU ZÁVODIT 
I DĚTI, PŘIVEĎTE MALÉ 
ZÁVODNÍKY NA START

Start prvního závodu bude 
1. července v 10:00, do Grand Prix 
ČT :D Junior Trophy je možné se 
nominovat pomocí mládežnických 
závodů v rámci série Kolo pro život, 
ale v pravé poledne už vyrazí na 
trať závodníci v závodu Open, tedy 
otevřeného závodu pro příchozí.
Závody kategorie Open se uskuteční 
v mnoha kategoriích, počínaje od 

těch nejmenších na odrážedlech až 
po žáky ve věku do 14 let (do ročníku 
narození 2002). 
Startovné v závodu je zdarma, 
ovšem je třeba myslet na to, že do 
Vysočina Arény je možné se dostat 
v průběhu šampionátu pouze 
s platnou vstupenkou. To ale neplatí 
pro děti do výšky 140 cm, ty mají 
vstup zdarma.

V rámci největší sportovní události na území České republiky v letošním roce, kterou bude ve 
dnech 29. 6. – 3. 7. Mistrovství světa horských kol v Novém Městě, se uskuteční řada doprovodných 
akcí. Pro aktivní mladé cyklisty bude nejzajímavější možnost účastnit se Mistrovství dětí a mládeže,  
které se uskuteční ve Vysočina Aréně v pátek 1. července. Největší zájem se dá očekávat u závodu 
kategorie Open ČT :D Junior Trophy, což je otevřený závod pro všechny děti.

Více informací nejen k dětským 
závodům, ale také všechny 
informace ohledne mistrovství 
světa horských kol naleznete 
na webu:

www.mtb2016nmnm.cz

MISTROVSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘI MS NA HORSKÝCH KOLECH V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

1.�ČERVENCE 2016   VYSOČINA ARÉNA

UŽIJTE SI MISTROVSTVÍ 
SVĚTA NA 100�%

Šampionát nabídne bohatý 
doprovodný program, kromě 
tradičních závodů, jichž se mohou 
diváci sami zúčastnit – Birell MTB 
Marathon, populární Night Race 
za umělého osvětlení, je také nově 
připraven i Birell MTB Rally na 
singltracích ve Vysočina Bike Aréně. 
Nezapomnělo se pochopitelně 
ani na děti, jež čekají jejich vlastní 
soutěže a závody na kolech v rámci 
Mistrovství dětí a mládeže. 

Ti, co nechtějí závodit, se mohou 
podívat na Test Fest, což bude 
přehlídka bicyklů a cyklistického 
vybavení, které si budou moci 
návštěvníci vyzkoušet – otestovat. 

Test Fest potrvá dva dny – čtvrtek 30. 
6. a pátek 1. 7.

Bavit diváky budou nejen samotní 
závodníci svými výkony, ale mezi 
závody jednotlivých kategorií to 
bude Josef Dressler, který bude 
na sekcích závodního okruhu 
Mitas Choise a Kross Rock‘�n’�Roll 
– provádět moderovanou ukázku 
toho, jak těžké pasáže na kole 
zvládat. V neděli se pak fanoušci 
mohou těšit na ukázku vojenské 
techniky, nebe nad Vysočina Arénou 
zaplní i stíhačky Jas-39 Gripen.

Nuda a ticho nebude ve Vysočina 
Aréně ani na sklonku dne. Atmosféru 

letních večerů mistrovství světa bude 
tvrdit muzika. Po čtyři večery se budou 
střídat kapely, jako na festivalu. 
Hned první den šampionátu, tedy 
ve středu 29. 6. po slavnostním 
zahájení, které také nebude od věci 
nevynechat, neboť se připravuje 
20 metrová, tříúrovňová stage se 
40 artisty a světelnou show, nastoupí 
Vojta Dyk s B-side Bandem. Ve 
čtvrtek 30. června se bude v kotli 
hrozit na Tři sestry. Pátek se opět 
naladí na klidnější notu s Danem 
Bártou a Alicí. Sobota bude v rytmu 
skupiny N.O.H.A. Po všech hlavních 
interpretech budou následovat 
revivalové skupiny.

Užít si šampionát ve Vysočina Aréně na 100�%, to je mott o, které není jen plácnutím do vody. 
Návštěvníci mohou strávit ve Vysočina Aréně pět dnů v kuse a rozhodně se nudit nebudou. 
Program, který organizátoři připravili, připomíná sportovně-kulturní festival. Plus samozřejmě 
zážitky ze světového bikingu v nevídané atmosféře.

DOPROVODNÝ 
PROGRAM
www.mtb2016nmnm.cz/birell-
mtb-maraton

htt p://goo.gl/u4DCrF
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MEDAILE? 
ANO, ČEŠI NA NĚ MAJÍ

„Chtěli jsme ještě na pozici kategorie 
muži U23 postavit Jana Vastla, ale 
ten se omluvil kvůli soustředění 
se na individuální závod. Místo něj 
pojede rovněž vynikající závodník 
Matěj Průdek,“ informuje Zapletal 
a doufá, že naváže na zatím jedinou 
medaili, kterou Češi ve štafetách 
vybojovali – bronz na šampionátu 
v roce 2010 v kanadském Mont St. 
Anne. 

Mistrovství světa je tak specifi cký 
závod, že je těžko předvídat, kdo 
medaili získá. Všichni se na svůj velký 

den, na důležitý závod připravují. Je 
to vrchol sezony a správně načasovat 
nohy, plíce a hlavu nemusí vyjít 
každému. Ani největším favoritům. 
Čeští reprezentanti budou mít 
obrovskou výhodu v domácím 
prostředí, ve znalosti trati a ve 
fanoušcích, kteří je jistě poženou 
svými hlasivkami. 

Česko má v každé kategorii několik 
adeptů, kteří by si mohli na cenný 
kov sáhnout. Že jsou stupňům 
vítězů blízko, potvrdili na nedávném 
mistrovství Evropy ve Švédsku. Mezi 

juniorkami by o medaili mohla 
bojovat Adéla Šafářová, mezi juniory 
zase Richard Holec, v kategorii ženy 
do 23 let bude usilovat o medaili 
Jana Czeczinkarová, Jan Vastl 
a Matěj Průdek mezi muži do 23 let. 
A elitní kategori mužů a žen? Tam je 
to jasné: Kateřina Nash, Ondřej Cink 
a Jaroslav Kulhavý.

Kolik medailí na šampionátu 
nakonec Češi posbírají, si musíme 
počkat až do 3. července. 

Hned první den šampionátu, tedy ve středu 29. června se mohou čeští bikeři radovat z první medaile. 
Na programu je totiž závod národních štafet, která je složená ze čtyř bikerů dané země a musí v ní 
být zastoupeny všechny kategorie, tedy: žena, muž, junior a muž do 23 let. Podle trénéra české 
národní reprezentace Viktora Zapletala pojedou Češi v nejsilnějším možném složení: Kateřina 
Nash, Richard Holec (junior), Matěj Průdek (muž do 23 let) a Jaroslav Kulhavý.

JSEM ZPÁTKY, KDE JSEM 
CHTĚL BÝT, ŘÍKÁ JAROSLAV 
KULHAVÝ

Nejen organizátory, ale i široké 
okolí fanoušků bikingu těší, že se 
Jaroslavu Kulhavému nyní daří. 
Má zase úspěšný vstup do seriálu 
Světového poháru, kde skončil pátý 
a čtvrtý. Minulý týden vyhrál závod 
seriálu Kolo pro život a v úterý se rval 
s těžkou tratí na Pražských schodech. 
A to byl pravý test pro jeho zraněnou 
ruku.

„Myslel jsem si, že to bude dobré, ale 
ruku jsem trochu cítil. Na takových 
akcích asi nemá smysl riskovat, zvlášť 

když jsou tři týdny do mistrovství 
světa. Mám to pořád v hlavě, takže 
i když nerad, tak si raději zpomalím, 
než abych riskoval. V minulosti jsem 
ty schody jezdil určitě rychleji, ale 
někdy je méně více. V hlavě mám 
úplně jiné závody.“

Nejdůležitější pro něho je pocit, 
že je na správné cestě s výhledem 
na blížící se mistrovství světa 
a pochopitelně k Rio de Janeiro, 
kde ho čeká obhajoba olympijského 
zlata z roku 2012. 

„Já myslím, že to je super. Důležité 
jsou výsledky hlavně ve světě a v těch 
dvou Světových pohárech, co jsem 
jel, tak jsem byl vždy do pátého 
místa. A ty závody vypadaly super, 
i když forma tam ještě nebyla až tak 
dobrá, a od té doby šla ještě nahoru, 
což jsem si i podle čísel z počítače 
potvrdil teď v sobotu v závodě série 
Kolo pro život,” prohlásil Kulhavý.

Nyní ho čekají další tréninkové 
bloky. „Když teď nenastane nějaká 
komplikace, ten čas na tu přípravu 
bude super a budu spokojený.“ 
Následně se zúčastní mistrovství 
světa v maratonu ve Francii. To 
bude už těsně před novoměstským 
šampionátem v cross country. 
„Bude to takové rozjetí před Novým 
Městem. A pak už domácí mistrovství 
světa v Novém Městě na Moravě. 
Vypadá to dobře, vše jde podle 
plánu a doufám, že to tak i zůstane. 
Podle testů jsem byl kvůli zranění ve 
ztrátě asi dva měsíce, ale de facto 
jsem přišel jen o první ‚svěťák’ a teď 
už jsem v podstatě zpátky tam, kde 
jsem chtěl být,” pochvaluje si česká 
hvězda Kulhavý.

Jaroslav Kulhavý bude nejen největším českým želízkem v ohni v boji o medaile, ale bude rovněž 
i největším diváckým lákadlem Mistrovství světa horských kol v Novém Městě na Moravě. To 
potvrzuje šéf organizačního výboru světového šampionátu Petr Vaněk: „Vstupenky se v posledních 
týdnech prodávají ve větší míře. Jak na nedělní, tak pravděpodobně i sobotní závody nejspíš 
nebude možné sehnat lístky na místě. Právě na nedělní závody Kulhavého a spol. je v současné 
době prodáno přibližně 17 tisíc vstupenek z celkové kapacity 25 tisíc.“
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což jsem si i podle čísel z počítače 
potvrdil teď v sobotu v závodě série 
Kolo pro život,” prohlásil Kulhavý.

Nyní ho čekají další tréninkové 
bloky. „Když teď nenastane nějaká 
komplikace, ten čas na tu přípravu 
bude super a budu spokojený.“ 
Následně se zúčastní mistrovství 
světa v maratonu ve Francii. To 
bude už těsně před novoměstským 
šampionátem v cross country. 
„Bude to takové rozjetí před Novým 
Městem. A pak už domácí mistrovství 
světa v Novém Městě na Moravě. 
Vypadá to dobře, vše jde podle 
plánu a doufám, že to tak i zůstane. 
Podle testů jsem byl kvůli zranění ve 
ztrátě asi dva měsíce, ale de facto 
jsem přišel jen o první ‚svěťák’ a teď 
už jsem v podstatě zpátky tam, kde 
jsem chtěl být,” pochvaluje si česká 
hvězda Kulhavý.

Jaroslav Kulhavý bude nejen největším českým želízkem v ohni v boji o medaile, ale bude rovněž 
i největším diváckým lákadlem Mistrovství světa horských kol v Novém Městě na Moravě. To 
potvrzuje šéf organizačního výboru světového šampionátu Petr Vaněk: „Vstupenky se v posledních 
týdnech prodávají ve větší míře. Jak na nedělní, tak pravděpodobně i sobotní závody nejspíš 
nebude možné sehnat lístky na místě. Právě na nedělní závody Kulhavého a spol. je v současné 
době prodáno přibližně 17 tisíc vstupenek z celkové kapacity 25 tisíc.“
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STŘEDA 29. 6.
Ofi ciální závody MS:  XCO Eliminator
Slavnostní zahájení MS
KONCERT: VOJTĚCH DYK A B-SIDE BAND

ČTVRTEK 30. 6.
Ofi ciální závody MS:  Týmové štafety
Doprovodný závod:  Birell MTB Rally
 Test Fest – testing kol 
 všech světových značek
KONCERT: TŘI SESTRY

PÁTEK 1. 7. 
Ofi ciální závody MS:  XCO – junioři
 XCO – juniorky
Doprovodný závod:  Birell MTB maraton
 Mistrovství dětí 
 a mládeže
 KONCERT: DAN BÁRTA & ALICE

SOBOTA 2. 7.  
Ofi ciální závody MS:  Muži U23
 Ženy – kategorie Elite
Doprovodný závod:  Birell Night Race
KONCERT: N.O.H.A

NEDĚLE 3. 7.   
Ofi ciální závody MS:  Ženy U23
 Muži – kategorie Elite

ol 
aček aček

tete
29.�ČERVNA�-�3.�ČERVENCE 
2016     VYSOČINA ARÉNA

MISTROVSTVÍ 
SVĚTA 
HORSKÝCH KOL
UŽIJTE SI 
MS NA100��%

VSTUPENKY V PRODEJI
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