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Milí Novoměšťáci,

po třech letech se konečně zase setká-
me na našich městských slavnostech 
Nova Civitas. Ty tři roky byly náročné 
pro každého z nás a každý z nás se 
v něčem změnil. Ani roky, které jsou 
před námi, nebudou snadné. Těžké 
časy mění naše životy a často i zhoršují 
vztahy mezi lidmi. Cítíme, že atmosfé-
ra je napjatější, přibývá nespokojenos-
ti, nervozity a popudlivosti.

O to důležitější je, abychom se doká-
zali setkávat, bavit se a  otevřeně si 
povídat. Abychom si důvěřovali a byli 
k sobě vstřícní a milí. Naše město dobře 
zvládlo těžkosti s covidem a dobře zvlá-
dá i současné problémy spojené s válkou 
na Ukrajině. Dokážeme se sjednotit, 
dohodnout a vzájemně podpořit. Byl 
bych rád, kdyby se naše městské slav-
nosti staly příležitostí, jak si tuto naši 
přednost připomenout a radovat se z ní.

Pořadatelé nám k tomu vytvořili skvělé 
podmínky. Můžeme se těšit na úžasný 
hudební program na pódiu před zá-
kladkou, stejně tak na divadla, kon-
cert v Horáckém muzeu či v kavárně na 
Komenského náměstí nebo na bohatý 
program na nádvoří Horácké galerie. 
Náměstí zkrátka opět na dva dny ožije 
kulturou a zábavou, kterou připravují 
Novoměšťáci pro Novoměšťáky.

Moc se těším, až se uvidíme. A můžeme 
třeba u kafe nebo sklenky probrat, co 
Vás trápí. Nebo si říct pár slov o tom, 
co nám udělalo radost.

Hurá na oslavy! 
Když už zase můžeme!

Michal Šmarda
starosta

Kapela Pískomil se vrací patří k jedné z mála 
profesionálních kapel, která se věnuje výhradně 
moderní dětské tvorbě a tvoří mezigenerační 
zábavu, při níž se baví nejen děti, ale i rodiče. 
Při jejich živelném koncertu si užijete vtipné 
a originální texty, našlápnuté písničky, barevné 
kostýmy a skvělou práci s dětským publikem. 

Od roku 2012 kapela odehrála přes 500 kon-
certů a získala si řadu fanoušků. Jejich písnič-
ky hraje denně Český rozhlas – Rádio Junior. 
S kvalitní tvorbou pro děti si kapela vydobyla  
stabilní místo na české hudební scéně.

Ženský pěvecký sbor Naenia se už nemůže do-
čkat, až bude zpívat pro svoje skvělé Novoměš-
ťáky. Těšit se můžete na české písně v úpravě 
Zuzany Vlčinské, italské renesanční madrigaly 
a písně z muzikálu Mamma Mia!

Energická kapela s velkou dechovou sekcí, kterou většina kapel zkrátka nemá.
Zpěvačka, zpěvák, dvě trubky, dva trombony, tři 
saxofony, elektrická kytara, baskytara, klávesy 
a bicí. Převážně absolventi a studenti Janáčkovy 
akademie múzických umění v Brně, ale především 
ostřílení muzikanti s dlouholetou praxí. Můžete je 
slyšet třeba v Národním divadle v Brně, Městském 
divadle v Brně, Filharmonii Bohuslava Martinů 
ve Zlíně a na řadě různých akcích po celé České 
republice. Hrají hlavně koncerty, ale s radostí 

zvládají i celý ples, firemní akci nebo svatbu. Se 
železnou pravidelností objíždějí festivaly, slavnosti 
měst, reprezentační plesy, svatby, narozeninové 
oslavy a firemní večírky po celé České republice. 
Jsou multižánroví! Hrají pop, disco, rock 'n' roll, 
swing nebo snad pořádně tvrdý rock? Aktuálně 
mají v repertoáru více než 100 skladeb.

PÍSKOMIL SE VRACÍ

NAENIA

The People

pátek 20:45 ∙ Horácká galerie

pátek 19:45 ∙ hlavní pódium

pátek 17:30 ∙ hlavní pódium
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Xindl X se vám představuje osobitým způsobem sobě vlastním: „Narodil 
jsem se 16. 8. 1979 v Praze jako Ondřej Ládek. Už od desíti let jsem si 
celkem dobře rozuměl s kytarou i s češtinou, psal jsem písničky a prošel 
pár kapelama, z nichž toho žádná moc neodehrála. Oproti plánům z dět-
ství jsem se nestal ani hercem, ani mořským biologem, ale po roce studia 
češtiny na FFUK jsem skončil na scenáristice na FAMU. Po škole jsem 
chvilku dělal v selfpromotion v televizi a v jedný reklamce, napsal scénář 
k filmu Restart a s partou kamarádů odstartoval seriál Comeback. Za 
peníze, co jsem na Comebacku vydělal, jsem si splnil sen a natočil jsem 
si desku. A světe div se, měla úspěch a ze mě byl najednou Xindl na plnej 
úvazek. Od tý doby jsem vydal sedm studiovejch desek, vypustil do světa 
přes třicet klipů a s různejma sestavama skvělejch muzikantů odehrál přes 
osm set koncertů. Během tý doby jsem posbíral čtyři zlatý desky a jednu 
platinovou, devět nominací na anděla, skokana roku v Českým slavíkovi, 
několik cen OSA a ceny na Portě i na Zahradě písničkářů.“

Tato parádní sebranka pěti flétnistů, iluzionistů, dementalistů, lidových 
vypravěčů a obecně renesančních lidí spolu hraje již čtvrtým rokem 
v kapele. Rodáci z Nového Města ovšem neměli jednoduché začátky. 
První zkoušky se odehrávaly pouze v izolované čtyřčlenné formaci. 
Chyběla basa, a proto se rozhodli oslovit lovce piv Michala. A on odpo-
věděl: „Tak jo.“ Od těch dob byl zvuk kapely plný, košatý a bohatý, jak 
jej koneckonců známe dnes. Kapela za dobu své existence stihla vydat 
již dvě alba, to druhé s názvem Meziplanetární brouk v květnu pokřtila 
právě v Novém Městě. Také zvládla uspět v celonárodní soutěži kapel 
Skutečná liga, kde ve finálovém kole roznesla na kopytech konkurenci. 
A tak si i vy přijďte poslechnout tuto vesmírnou parádu. HURÁ!

NIRVANA
Pro partu muzikantů z Nirvana Czech Tribute Band je stylizace a feeling 
koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky považována 
za nejvíce autenticky propracovaný revival Nirvany v ČR, na Slovensku 
i v Německu. V roli Kurta Cobaina uvidíte Martina Hájka, jehož cílem je 
ztvárnit revival Nirvany natolik autenticky, aby celé vystoupení působilo 
přirozeně a identicky. Nirvana Czech Tribute Band je založen pro všech-
ny fanoušky a příznivce živých vystoupení k připomenutí legendy Kurta 
Cobaina a jeho nadčasového zpracování stylu hudby.

Xindl X

pátek 22:00 ∙ hlavní pódium

sobota 19:30 ∙ hlavní pódiumsobota 10:00 ∙ Kafé 133

sobota 21:00 ∙ hlavní pódium

Kalifornský folkrockový zpěvák a kytarista Jesse Ballard, legenda českých 
rockových houslí Jan Hrubý a berlínský jazzový saxofonista Joe Kučera 
ve společném hudebním projektu. Koncert tria je postaven na autorských 
písních Jesse Ballarda doplněných několika covery (Dylan, Charles, Van 
Morrison), nacvičené části se střídají s právě improvizovanými pasážemi, 
kde se odráží momentální nálada a emoce nejen samotných muzikantů, ale 
i přítomných diváků. Každý koncert je proto trochu jiný a každý má svoji 
specifickou atmosféru. Hrabě Monte Crazy

Ballard, Hrubý, Kučera

Czech
Tribute
Band
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Venkovská kapela je veselá a netradiční dechová 
hudba s 31letou tradicí ze samého srdce Vyso-
činy – Žďáru nad Sázavou. Svůj vznik datuje 
od roku 1988, kdy vznikla z iniciativy výbor-
ných přátel a muzikantů. Kapelníkem je skla-
datel a především veselý člověk Jaroslav Šimek. 
Členové jsou jak amatérští, tak profesionální 
muzikanti z širokého okolí Žďárských vrchů. 
Tradičně vystupuje ve svých kostýmech vypo-
vídajících o kraji, odkud pochází.

Kapela GAMBA BLUES BAND vznikla během 
roku 1997 čirou náhodou. Evangelický farář 
a současně kytarista Pavel Jun se přestěhoval 
z Vysočiny do Čáslavi. První členové budoucí 
kapely Zdeněk Klon, Standa Svoboda, Jarda 
Slavíček a Břeťa Oliva měli v té době svou aktivní 
muzikantskou kariéru pověšenou na hřebík. 
Sladké nicnedělání ale nikoho dlouho nebavilo, 

slovo dalo slovo a na čáslavské faře se začalo ja-
movat pro potěchu duše, pro procvičení rukou, 
pro osvěžení muzikantských grifů, pro odpoči-
nek od manželek. Z pravidelného jamování se 
zrodilo pár zdařilých písniček. 
Během posledních let hrála kapela GAMBA 
BLUES BAND na mnoha festivalech, v mnoha 
klubech, v mnoha hospodách…

KYX Orchestra je svým složením big band. Soustředí se na modernější 
žánr, což znamená od rockových skladeb přes metal až k populární muzice. 
Rozhodně se nevyhýbá ani elektronice. Historie současné kapely se začala 
psát v roce 2004: „Parta nadšených muzikantů měla představu, že by si 
zahrála i něco jiného než swing.“ KYX Orchestra je band složený hlavně 
z absolventů hudební školy a jsou to už dospěláci.

Sedmičlenná kapela světového formátu, coverová rocková 
kapela profesionálních amatérů, kteří žijí hudbou. Na každé 
zábavě to umí pořádně rozjet od setmění až do úsvitu! V reper-
toáru si každý najde to svoje – od Škworů přes Harlej a Kabát 
až po Rybičky 48. Hluboký a trvalý kulturní zážitek zaručen!

Venkovská 
kapela

GAMBA BLUES BAND

KYX Orchestra

Ochranná
známka

sobota 15:00 ∙ hlavní pódiumsobota 9:00 ∙ hlavní pódium

sobota 17:00 ∙ hlavní pódium

sobota 22:30 ∙ hlavní pódium
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Rozum a štěstí
Kdo je lidem potřebnější? Rozum, nebo štěstí? 
Asi oba. Jenže Rozum a Štěstí se velmi zřídka 
sejdou. Rozum má rád upravené cesty, ukazatele 
směru, přehledné křižovatky a rozcestí. Štěstí 
se rádo fláká cestou necestou. A když je unave-
né, sedne si třeba na kravinec. Zato Nerozum 
a Neštěstí jsou nerozluční kumpáni. Klasická 
loutková pohádka pro celou rodinu.

Dřevěné divadlo Honzy Hrubce

Cirkus Nostalgie

pátek 15:00–19:00 ∙ nádvoří Horácké galerie

sobota 9:30 ∙ v parku na náměstí

sobota 11:00 ∙ v parku na náměstí

Velkolepou show Cirkusu Nostalgie rozehrávají 
samotní diváci. Na kole štěstí si každý může vy-
točit cirkusovou kartu, a pokud vyhraje, spustí 
vybranou atrakci. Můžete spatřit tanec nejvyš-
ší baletky světa, cvičeného netvora, lov obřího 
hada, Dlouhorukáče, mořskou pannu a mnoho 
dalších nevídaných prapodivností. V přestávkách 
mezi cirkusovou show probíhá divadelní obslu-
ha CirkCafé. Teatrální číšník a spanilá obsluha 
servírují náhodným hostům jejich objednávky 
ojedinělým způsobem. Po zakončení show si 
návštěvníci mohou vyrobit vlastní tahací lino-
rytovou loutku mořské panny.

 z města 
JIČÍNA

Honza a drak
Klasická marionetami hraná pohádka o odváž-
ném Honzovi, nešťastném králi a  princezně 
v nesnázích. O popletené mámě, lakomém ba-
ronovi a kouzelné stařence. O králově cvičené 
žábě, o dříví, které roste daleko. O silném mly-
náři a jeho řece. Ale hlavně o lásce a obětavosti 
a také o tom, že i velká smůla se může změnit 
v nečekané štěstí.
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Farmářský trh

sobota 8:00–12:00 ∙ Vratislavovo náměstísobota 8:00–16:00 ∙ nádvoří Horácké galerie

Novoměstský Fler trh  
ve znamení oslav

Běžkařská odysea
Výlet je závodem, jehož hlavní cena je zážitek. V tomto ohledu jsou tito 
muži nejlepšími závodníky z nejlepších – skuteční šampióni. Dokonce větší, 
než si sami myslí. Dva běžkaři ztraceni v mapě i v ročním období, bok po 
boku, avšak v jedné stopě podstupují běžkařskou odyseu – bludnou pouť 
s nejasným koncem i průběhem! Hole vzhůru, vosk na knír, čaj na kuráž 
a krok sun krok!

Prasečí cirkus
Přáli jste si někdy, aby prase mělo křídla? Prasečí cirkus vás vláká do světa 
dvou podivínů, kteří bezmezně věří, že kdyby to tak bylo, celý svět by byl 
krásnější! Nečekejte žádné chlívárny, čuňárny ani prasárny, pouze vkusný 
prasečí humor. Nechte se unést na prasečích křídlech a vězte, že z předsta-
vení budou chrochtat blahem statní vepři, krásné bachyně i malá selátka, 
zkrátka celá rodina. Vzhůru s prasetem!

Bratři v tricku
Umělecké uskupení Bratři v  tricku patří již 
přes deset let ke špičce na poli nového cirkusu 
u nás. Členové souboru Václav Jelínek a Adam 
Jarchovský jsou jedni z nejvýraznějších artist-
ních umělců v České republice. Pravidelně se 
účastní všech významných festivalů a přehlídek 
pouličního a novocirkusového divadla. Bratři 

v  tricku svojí uměleckou činností výrazným 
způsobem napomáhají k mezinárodní repre-
zentaci českého nového cirkusu. Specializací 
souboru Bratři v tricku je propojování technic-
ky náročného žonglování s pohybem a výra-
zem. Snaží se co nejméně kopírovat zkostnatělé 
cirkusové vystoupení a vytváří moderní diva-

delní tvar. Jejich vystoupení jsou stavěná tak, 
aby se diváci bavili nejen precizním žonglo-
váním, ale i divadelní stránkou. Oblíbené duo 
Jarchovský, Jelínek neustále překvapuje krea-
tivitou a  inovativním přístupem. Jejich show 
už měly možnost zhlédnout desetitisíce lidí 
v České republice, Španělsku, Finsku, Švédsku, 
ve Francii, Lotyšsku, Slovinsku, Bosně a Her-
cegovině, Makedonii, Izraeli, Ukrajině, Itálii, 
Polsku, Slovensku i Taiwanu a v neposlední 
řadě na světové výstavě EXPO 2010 v čínské 
Šanghaji a na závodech Formule 1 v Bahrajnu.

sobota 18:30 ∙ u kašny Vratislava z Pernštejnasobota 16:30 ∙ u kašny Vratislava z Pernštejna

Když slavit, tak ve velkém stylu. Výroční dvacátý Fler trh si v Novém Městě 
užijete ve víru oblíbené městské slavnosti. Na malebném nádvoří Horácké 
galerie najdete komornější, ale o to přívětivější a milejší trh plný originálních 
výrobků. Oslavte s námi společnou radost z originální tvorby, která v sobě 
nese nespočet inspirativních příběhů. Romantické květinové dekorace 
a květiny, originální šperky, stylová móda a voňavá kosmetika vás potěší 
a vykouzlí úsměv na tváři. Milé prodejce, kteří se na vás již moc těší, najdete 
na nádvoří Horácké galerie v sobotu od 8:00 do 16:00.

Letní sezóna novomětských farmářských trhů již byla zahájena první květ-
novou sobotu. A na vás čeká dvanáct trhů hlavní sezóny a v nich to nejlepší 
z domácí produkce s jasným původem z rukou přímých výrobců. Každou 
sudou sobotu to nejlepší na váš stůl, a to až do 8. října, včetně doprovodného 
programu. A protože sudá sobota vychází i na slavnosti města Nova Civitas, 
můžete se 18. 6. dopoledne těšit na zeleninu, skalničky, trvalky, letničky, 
čerstvé sýry, tvaroh, ricottu, džemy a omáčky na grilovačky, jarní saláty, 
pomazánky, kaše nebo polévky obohacené lněným, makovým či řepkovým 
olejem, těstoviny z prvotřídních českých a italských surovin či produkty 
z medu. Nebude chybět kavárna K Clubu s výbornou kávou a dezerty.
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Skupinová výstava Hluboká voda, nejhlubší les – strašidla podle zkušenosti a tradice bude největší 
výstavou Horácké galerie v roce 2022. Trojice kurátorů – Jakub Orel Tomáš (Horácká galerie 
v Novém Městě na Moravě), Alice Hradilová (Horácké muzeum) a Martin Jiroušek (ostravský 
hororolog na volné noze) – se rozhodla tímto projektem oživit celé léto 2022 a nahlédnout na fe-
nomén lesních a vodních duchů v českém umění 19. a 20. století, navíc v dialogu s díly současných 
českých umělců. Na výstavě budou zastoupena díla tří desítek autorů včetně Jaroslava Panušky, 
Hanuše Schwaigera, Jana Zrzavého, Mikoláše Alše či Josefa Lady. Autoři výstavy se lehce dotknou 
těchto témat také v divadle, filmu, hudbě či literatuře.

Soubor výstav, jenž na tři měsíce zaplní výstavní sály v galerii i muzeu, bude mít šest částí: Bestiáře 
Karla Němce a Josefa Váchala, Výskyt vodníka v českém umění, Hejkal čili divý muž, Utopencovo 
delirium – hrůzostrašný filmový plakát, Zátoka smrti – vodník v knižní kultuře a Miláčkové, dílo Aloise 
Boháče. Vernisáž se uskuteční netradičně v pátek 17. června v 17:00 hodin, v první den městských 
slavností Nova Civitas.

Vernisáž výstavy Hluboká voda, nejhlubší les

Rozhýbejte mozkové buňky s mozkohračkami. Jsou to moderní chytré hry a hla-
volamy z celého světa pro jednoho i více hráčů. Jejich obrovskou výhodou jsou 
jednoduchá pravidla a nastavitelné úrovně obtížnosti. Posláním mozkohraček 
je zábavně trénovat mozek. Dětem, studentům, dospělým i babičce a dědovi. 
Mozkohračky trénují soustředění, posilují paměť, rozvíjejí mentální schopnosti, 
zlepšují jemnou motoriku. Mozkohračky přiveze paní Eva Fruhwirthová z Třebí-
če. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové 
Město na Moravě“ reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720.

pátek 17:00 ∙ Horácká galerie pátek 18:00 ∙ Horácké muzeum

Projekt MAP II zve na Mozkohernu

sobota 16:00–18:00 ∙ Vratislavovo náměstí

pátek 9:00–17:00 ∙ Vratislavovo náměstí sobota 9:00–14:00 ∙ Vratislavovo náměstí

Sjezd historických 
vozidel

Střední odborná škola 
Nové Město na Moravě
Střední odborná škola Nové Město na Moravě v současné době nabízí 
jedenáct oborů a dva nástavbové. Výuka s výraznou podporou moderních 
technologií umožňuje vyučujícím více se soustředit na komunikaci, rozvoj 
kritického myšlení, hodnocení a sebehodnocení žáků. Ti dostávají prostor 
pro realizaci svých nápadů a myšlenek. Dalším prvkem je snaha o zavede-
ní prvků projektové výuky. Rozvoj vybavení je navrhován právě tak, aby 
pedagogové měli co nejsnadnější pozici při přípravě svých hodin. Jedním 
z výsledků je i fakt, že žáci téměř všech oborů si díky činnosti ve škole dokáží 
vydělat peníze. Velký důraz je kladen na praktické činnosti, a to napříč celým 
spektrem oborů. Spolupracujeme s mnoha většími či menšími firmami. 
A právě zde žáci získávají své první pracovní zkušenosti. Během slavností 
Nova Civitas zveme na jízdu v motokáře, ukázky praktických činností 
a dovednostní rukodělné soutěže a aktivity.

Klub historických vozidel má v současné době 60 
členů, převážná většina se schází jednou měsíč-
ně na svých přátelských zasedáních. Mezi znač-
kami historických vozidel členů najdeme vozidla 
českých i zahraničních výrobců. Z českých nejznámějších jsou to Jawa, 
ČZ, Stadion, Praga, Tatra, Škoda, Aero, Zetor a další. Ze zahraničních 
značek BMW, Zündapp, BSA, Ariel, Norton, Indian, NSU, Royal Enfield 
a další. Členové klubu se pravidelně zúčastnují mnoha historických srazů 
a setkání po celé republice i v sousedních zemích.
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Portimo, o. p. s.
PORTIMO je obecně prospěšná společnost z Nového 
Města na Moravě, kde sídlí, a svojí působností přesa-
huje i do okolních měst a obcí ve žďárském regionu. 
Prostřednictvím sociálních služeb a preventivních 
programů poskytuje různorodou podporu dětem, mládeži i dospělým, kteří 
se ocitli v obtížné životní situaci. Portimo připomíná přístav, v němž mohou 
zakotvit všichni, kteří potřebují podat pomocnou ruku, načerpat nové síly 
a chytit správný vítr do plachet.

Chcete se o Portimu dozvědět víc? Rádi se vám představí ve svém 
stánku, kde si budete moci vyzkoušet senzomotorický koberec – jedi-
nečnou pomůcku pro rozvoj hmatového vnímání, nebo pomůcky pro 
rozvoj jemné a hrubé motoriky, které využívají sociální služby při práci 
s klienty. Budete si moci změřit síly v přeskokové výzvě v rámci EZOPího 
měsíce zdraví. V neposlední řadě budete moci ochutnat výrobky Sociální 
rehabilitace. Zastavte se, budete vítáni!

Farní sbor ČCE a Diakonie ČCE
Farní sbor ČCE v Novém Městě na Mora-
vě spolupracuje s Diakonií ČCE na stavbě 
Domova Pomněnka v Novém Městě na Mo-
ravě. A proč se vlastně Pomněnka staví? 
Lidé s Alzheimerovou chorobou a dalšími 
typy demence potřebují speciální péči, kterou běžné domovy pro seniory 
nemohou nabídnout. Pomněnka se zkušeným týmem svým klientům tuto 
péči poskytne. Specializovaných domovů pro lidi s demencí je málo, což 
pozorujeme už nyní – Pomněnka ještě nestojí a čekací listina je naprosto 
plná. Podrobnosti najdete na www.domovpomnenka.cz.

Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže vznikl v roce 2001 jako příspěv-
ková organizace, jejímž cílem bylo, a stále je, nabízet 
profesionální služby v oblasti volného času a zájmové-
ho vzdělávání. Do roku 2011 sídlil Dům dětí a mládeže 
v ulici Výhledy, v prostorech bývalé školy. V roce 2012 
se organizace přestěhovala do kulturního domu. Dům dětí a mládeže slavil 
minulý rok 20 let od svého vzniku. Nabízí široké spektrum volnočasových 
aktivit z oblasti tance, výtvarné činnosti, hudby či sportu. Tento školní rok 
měl v nabídce přes třicet kroužků. Jeho cílem je nabídnou rodičům a dětem 
možnost smysluplného trávení volného času, během kterého si děti osvojí 
spoustu nových dovedností a najdou si nové kamarády. Mezi činnosti DDM 
patří také pořádání příměstských táborů, kterých si letos pro děti připravil 
hned deset. Pro maminky s dětmi funguje pod záštitou DDM také Mateř-
ské centrum Lístek, které v dopoledních hodinách připravuje různorodé 
výtvarné, pohybové a vzdělávací programy. Během školního roku jsou 
pořádány také různé jednorázové akce. Mezi největší a nejznámější patří 
zejména Andělský jarmark, Čarodějnice a Dětský den.

V novém školním roce se můžete těšit, kromě již tradičních kroužků, na 
kroužek 3D tisk a HOKUS POKUS. Novou nabídku kroužku pro školní 
rok 2022/2023 naleznete na webových stránkách www.ddm.nmnm.cz 
koncem srpna. Pro další informace můžete sledovat také jejich facebook.

Domácí hospic Vysočina, o. p. s.
Pomáhají doma… Nemocným, umírajícím, pečujícím. 
Jejich posláním je pomáhat lidem s těžkou nemocí 
prožít co nejkvalitněji poslední fázi jejich života v do-
mácím prostředí. S podporou blízkých, s co nejmenším 
utrpením a pocitem přijetí i smíření. Poskytují domácí 

hospicovou péči, odlehčovací služby, domácí zdravotní péči a psychosociální 
poradenství. Půjčují zdravotnické a rehabilitační pomůcky. Více se dozvíte 
na www.hospicvysocina.cz.

Sdružení Krajina
Sdružení Krajina je občanská organizace, 
jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny 
a životního prostředí. Sdružení působí jako pozemkový spolek, který se 
zabývá ochranou vzácných a ohrožených druhů (např. lesní mravenci, 
obojživelníci, …) a péčí o krajinu. Jedná se zejména o kosení podmáčených 
květnatých luk, budování a obnovu tůní a stružek, vyřezávání náletových 
dřevin, výsadby stromořadí, remízků apod. Jednou z jejich nejnovější aktivit 
je vývoj regionálního lučního osiva pro Žďárské vrchy.

Trip Team, z.s.
Horolezecký oddíl Trip Team mohl od roku 2020 
nabídnout díky nové lezecké stěně členství a pra-
videlné tréninky 71 dětem a 68 dospě lým. Každý 
týden si s oddílem zaleze 30 až 35 dětí a 15 až 20 
dospělých. Parta zkušených instruktorů se snaží, 
aby se malí lezci v lezení zlepšovali, ale hlavně aby si lezení v dobré partě 
užili. Mimo pravidelných tréninků organizuje Trip Team pro členy i ve-
řejnost jednorázové akce, jako například zimní otužování, výjezdy na 
jiné lezecké stěny, chození po slackline a podobně. Svoji činnost oddíl 
prezentuje na webové stránce www.tripteam.cz a facebookovém profilu 
@tripteam.nmnm. Lezení zdar!

Novoměstské sociální služby
NSS nabízejí pečovatelskou službu, odlehčovací pobyto-
vou službu a domácí zdravotní péči. 
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu, domácnost a kontakty 
se společenským prostředím, dle zákona o sociálních 
službách. Posláním odlehčovací pobytové služby je poskytnutí pomoci 
na základě individuálních potřeb konkrétních osob, které potřebují na 
přechodnou dobu péči, podporu a pomoc druhé osoby. Domácí zdravot-
ní péče nabízí odbornou zdravotní péči poskytovanou kvalifikovanými 
zdravotními sestrami ve spolupráci s praktickým nebo odborným lékařem 
v domácím prostředí nemocného.

Centrum Zdislava
Denní stacionář pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postiže-
ním. Jeho posláním je umožnit klientům prožít čas aktivním a smysluplným 
způsobem, dle jejich individuálních potřeb.

Orel jednota Nové Město na Moravě
Orel jednota se v  Novém Městě 
dlouhodobě věnuje sportu, primár-
ně florbalu. Hrát mohou všichni od 
6 let až do dospělosti. Rádi vás přiví-
tají v týmu, dojít můžete na libovolný trénink. Dále provozují Orlovnu, 
novou sportovně-společenskou budovu, kterou můžete najít na ulici 
Soškova, směrem na Pohledec. Určitě se přijďte podívat a pronajmout 
si prostory na sportovní aktivity (ping-pong, spikeball, jógu, badmin-
ton, …) nebo třeba na oslavy narozenin (možnosti využití kuchyně, 
dětského koutku) či pracovní workshopy (projektor k dispozici) apod. 
Více informací na www.orelnmnm.cz a telefonu 724 056 825.

Novoměstské neziskovky, spolky a organizace se představí na slavnostech Nova Civitas.
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Včelaři na Novoměstsku
Organizace má 197 členů, čtyři kroužky a stará se o 1 950 
včelstev. Propojuje včelařením všechny generace a umož-
ňuje poznávání přírody. Včelín mladých včelařů se nachá-
zí v arboretu. Zde mohou široké veřejnosti ukázat, jak to 
v úle vypadá a také jak je práce včelaře užitečná a důležitá. Odměnou pro 
všechny je med. Včelaři se prezentují v modrém stánku včelími produkty. 
Nejen pro děti mají připravené kvízy a úkoly. Pokud máte zájem dozvědět 
se o včelách více informací, jsou vám včelaři k dispozici. Také je můžete 
navštívit ve včelařské klubovně každou středu od 14:00 do 16:00 hodin.

Základní škola Spolu
Základní škola Spolu je inovativní novoměstská zá-
kladní škola, která rozvíjí dovednosti a schopnosti 
dětí tak, aby obstály v reálném životě. Výuka často 
probíhá venku, k čemuž chtějí inspirovat i ostatní. Škola vznikla z iniciativy 
rodičů a letos má za sebou první školní rok.

Lesní komunitní centrum Mraveniště
Na okraji Nového Města, u rybníka Koupaliště, 
vyrostlo mezi smrčky malé lesní komunitní cen-
trum. Je to zelená maringotka s terasou, která je 
tu pro všechny aktivní lidičky z Nového Města. 
Mraveniště poskytuje zázemí dětem v lesním 
klubu, maminkám s malými dětmi v lesním mateřském centru, malým 
dobrodruhům na příměstských táborech a dalším lidem všeho věku při 
lesních slavnostech, dobročinných akcích i obyčejných setkáních.

Základní škola Na Radosti
Je inovativní základní škola a funguje ve Žďáře nad 
Sázavou již šestým rokem. Začínali s 19 dětmi a jejich 
odvážnými rodiči. Nyní mají 65 dětí na prvním i dru-
hém stupni v denním studiu a 24 dětí v individuálním 
vzdělávání. Budují prostředí, které v dětech posiluje vědomí jejich jedineč-
nosti a ponechává potřebnou svobodu pro jejich další růst. Najdete je ve 
společném stánku se Základní školou Spolu a Lesním klubem Mraveniště.

Základní škola a Praktická škola
Žáci a zaměstnanci Základní školy a Praktické školy z Malé ulice se po 
covidové odmlce opět těší na osobní setkání s návštěvníky letošních slav-
ností Nova Civitas. Jsou malotřídní školou zaměřenou na vzdělávání dětí 
s různým druhem zdravotního znevýhodnění. Není jich mnoho. To jim 
ale nebrání vytvořit zajímavé výrobky ze dřeva, keramiky nebo přírodnin. 
Jazýčky mají mlsné, proto připraví i něco sladkého či slaného k zakousnutí. 
Nejsou lakomí, takže se s vámi určitě rozdělí! Nezapomenou přidat úsměv 
a pokusí se vám vylepšit náladu. Určitě se stavte. Už se na vás těší!

Ekocentrum Rojko z.ú.
Ekocentrum Rojko se nachází v Zadním Ko-
níkově, na naučné stezce Metodka. Zaměřuje se na ekologické vzdě-
lávání dětí a dospělých v přírodní ukázkové permakulturní zahradě. 
Jeho zázemí je využíváno na aktivity lesního dětského klubu, zahradní 
sociální terapie, příměstské tábory, výukové programy pro MŠ a ZŠ 
a jiné nepravidelné aktivity se zaměřením na přírodu a její ochranu.

Přátelé přírody JAVORY
Přátelé přírody – klub JAVORY v Novém Městě na 
Moravě je součástí Mezinárodních přátel přírody, 
tedy Naturefriends International, což je mezinárodní 
hnutí, které vzniklo již před 125 lety, se sídlem ve 
Vídni. Dnes se k němu hlásí víc než půl milionu lidí 
v padesátce států světa. V Česku má asi 600 členů, působících v několika 
krajích. Místní skupiny propagují zdravé vztahy mezi lidmi a přírodou, po-
znávají přírodní a kulturní zajímavosti českých zemí i jejich bohatou historii. 
Vyjíždějí i do světa, a udržují tak partnerství s Přáteli přírody z jiných zemí. 
Prioritou je především vedení a výchova dětí k životu v souladu s přírodou.

DUHA
DUHA jako nestátní nezisková organizace, 
v současné době uznaná i MŠMT pro práci s dětmi a mládeží, vznikla již 
v srpnu 1989. Název vycházel nejen z pestrosti barev duhy, ale především 
z pestrosti názorů a ideálů, které se vzájemně tolerují a respektují, stejně 
jako barvy duhy. Je postavena na svobodné vůli členů i nečlenů (bez rozdílu 
věku) rozhodnout se, jakými volnočasovými aktivitami se budou zabývat. 
Základní články se jmenují dužiny, v celé republice jich dnes působí desítky 
a jednou z nich je i SVČ (sdružení pro volný čas) v Novém Městě na Moravě, 
jehož činnost je různorodá, především však zaměřená na přírodu, turistiku, 
táboření, pobyt v přírodě, ale i poznávací aktivity a také mezinárodní výměny 
i podporu dobrovolnictví v práci s dětmi.

Místní organizace Svazu tělesně postižených
Sdružuje občany s jakýmkoliv postižením. K udržování 
jejich zdravotního stavu zajišťuje plavání, cvičení ve 
vodě, masáže, pedikúru, rekondiční pobyty i před-
nášky. V kulturní oblasti pořádá zájezdy s poznávací 
a vzdělávací tematikou, divadla, koncerty a zúčastňuje 
se akcí města. Všechny tyto akce podporuje finančně dle svých možností.

Fight club
Fight club působí ve dvou městech, a to ve Žďáru nad Sázavou a v No-
vém Městě na Moravě. V obou městech probíhají pravidelné tréninky 
pro juniory, dospělé a také pro děti od 6 let. V současné době navštěvuje 
tréninky asi 20 dětí do 12 let a 50 dospělých sportovců a juniorů. Trénují, 

Soutěž novoměstských neziskovek, spolků a organizací
Po celou dobu prezentace neziskovek, spolků a organizací (sobota 
od 8:00 do 13:00) bude na každém stánku k dispozici kartička 
s přehledem novo městských spolků, neziskovek a organizací. Na-
vštivte je, nechte si od nich kartičku potvrdit a dárek vás nemine. 
Až budete mít razítka ode všech, přijďte za námi do Informačního 
centra na Vratislavově náměstí, kde na vás bude čekat překvapení. 
Pro ceny si můžete do IC přijít v sobotu od 9:00 do 17:00. 
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ale i aktivně zápasí v Muaythai i v K1. Také se aktivně 
zapojují do účasti na dětských soutěžích svazu CMTA 
– Kids Challenge. V poslední sezóně získali titul mi-
stra ČR v Muaythai v chlapecké kategorii do 13 let 
a ve váze do 56 kg. V předchozích letech vychovali 
několik medailistů nejen z MČR v Muaythai a K1. 
Nejúspěšnějším odchovancem je Matěj Peňáz, který je v současné době 
zápasníkem MMA v organizaci Oktagon.

Novoměstský okrašlovací spolek

Po dvou letech se opět mohou jejich příznivci a přátelé těšit na společné 
setkání u jejich prezentačního stánku. Předvedou výsledky své činnosti 
a nabídnou vám své poslední publikace: Masaryk a Nové Město na Moravě, 
Generál Rudolf Pernický.

Klub seniorů
Do sobotní prezentace neziskových organizací se zapojí i Klub seniorů. 
Tento spolek sdružuje osoby důchodového věku, které se rády setkávají 

s lidmi stejného věku a chtějí být aktivní. Klub organizuje vycházky do 
přírody, výlety po naší krásné vlasti, zajímavé besedy, hudební akce apod.
Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi ve městě a podporuje 
svou účastí akce města, ZUŠ, Horácké galerie, Kulturního domu i Horác-
kého muzea.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Posláním Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou je poskytovat sociální, zdra-
votní a humanitární služby všem po-
třebným lidem v nepříznivé životní situaci v celém Žďárském okrese, a to 
prostřednictvím 200 kvalifikovaných pracovníků a 2 600 dobrovolníků. 
Rovněž nabízejí služby podporující fungování rodiny a služby prevence 
rizikového chování. Vycházejí z křesťanských hodnot a v rámci všech svých 
18 služeb usilují o zachování důstojnosti člověka, respektují práva klientů, 
diskrétnost a mlčenlivost a uplatňujemí nestranný a individuální přístup.

Městská knihovna
Milí čtenáři, poprvé se na Nova Civitas bude prezentovat i vaše knihov-
na! Těší se, že se u jejich stánku zastavíte. Čeká vás tu knihovnická dílna 
s překvapením, zajímavé tituly z knihovny, které si můžete půjčit, a zároveň 
zde můžete vrátit knihy, které již máte půjčené. Také bude možné se tu do 
knihovny i přihlásit a ihned si odnést knihy domů.

Koruna Vysočiny
Prozkoumejte v létě místa, která ještě neznáte. V Koruně Vysočiny najdete 
malebná městečka, historické poklady a zábavu pro celou rodinu.

Malebná krajina Novoměstska nabízí mnoho způsobů vyžití pro mi-
lovníky sportu i krásné přírody. Dobrodružství prožijete při pěších 
túrách, zdolávání zdejších vrcholů skal, ale i při sportovně založených 
výletech, které můžete zahájit ve Vysočina Areně na singletracích. Neo-
pomeňme kouzelnou venkovskou architekturu Krátké 
a Křižánek! S historií Novoměstska se můžete seznámit 
v Horáckém muzeu, bavit to bude i děti. Vírský mlejnek 
klape každou půlhodinu a ve Strašidelném podzemí 
se seznámíte se zdejšími pověstmi. Horácká galerie 
nabídne tvorbu místních umělců…

Za architekturou našeho regionu jezdí lidé z celého světa. Nejznámější 
památkou, kterou by měl alespoň jednou za život navštívit každý Čech, je 
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou. Jeho autorem 
je jeden z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších architektů baroka Jan 
Blažej Santini-Aichel. A právě po jeho stavbách vás provedeme v našem 
novém putování Santiniho šifra. Při putování objevíte místa, pod která 
se podepsal sám Santini. Na své cestě vypátráte symboly, tvary, čísla, 

Všude dobře, v Koruně Vysočiny nejlíp: Putujte, objevujte, užívejte si!

písmena i šifry, které naši předkové zanechali na fasádách kostelů, pod 
vytesanými sochami nebo v lesních zátiších.

Procházíte krajinou a najednou se před vámi objeví drak, zubr nebo 
mamut v nadživotní velikosti. Že to není možné? Právě tohle můžete zažít 
při vašem putování Korunou Vysočiny. Na Žďársku, Novoměstsku a Bys-
třicku najdete spoustu velkých betonových soch od výtvarníka Michala 

Olšiaka. A právě Putování po sochách Michala Olšiaka je 
naše turistická hra, která vás provede naším regionem. 
Seznámí vás se všemi sochami v regionu i mimo něj a do-
zvíte se spoustu zajímavostí o okolí soch.

Patříte k milovníkům selfíček? Naše Instagramová stez-
ka vás zavede k místům, kde si pořídíte vysněné fotogra-

fie. Trasa pro pěší vás zavede do údolí řeky Svratky a na skalní vyhlídky 
Svratecké hornatiny. Další stezka je určena pro vyznavače cyklistiky. Kdo 
by nestál o selfie s Chudobínskou borovicí nebo o nádherné vyhlídky na 
hrad Pernštejn! Třetí stezka je cestou adrenalinovou. Radost ze zdolání 
ferrat bude čišet z vás i z vašeho selfie!

Všechny naše tipy najdete na www.korunavysociny.cz nebo v turistic-
kých informačních centrech.
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA: 
5,0–6,0 l/100 km - 113,2–136,4 g/km

ilustrativní foto

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

Financujte CHYTŘE se

ZVEME NA KULTURNÍ LÉTO 2022 
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

1. 7. Zámecká slavnost
2. 7. Matěj Ptaszek
5.–8. 7. Slunohraní

13. 7. Košičan 3, Divadlo Vosto5
14. 7. Eva Turnová a Tomáš Hradil

16. 7. Bachtale Apsa a Bára Hrzánová
25.–28. 7. KineDok

29. 7. Váza fest
17.–23. 8. Letní kina

26. 8. Radim Linhart a Jitka Vrbová
28. 8. Varhanní koncert Ondřeje Horňase

2. 9. Děda Mládek Illegal Band

Sledujte program na www.nmnm.cz 
nebo www.facebook.com/pankulturak !
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Hlavní program 

15:00 Zahájení slavností Nova Civitas – fanfára ZUŠ,  
hlavní pódium na Vratislavově náměstí

15:10 Vystoupení žáků ZUŠ Jana Štursy – vycházející hvězdy 
naší Zušky, hlavní pódium

15:00 Cirkus Nostalgie – show plná podivných bytostí, 
bizarních příběhů a nevídaných čísel, průběžně až 
do 19:00 hodin, Horácká galerie

16:30 Street dance DDM – taneční skupina Black Squad  
pod vedením Anety Lemperové a Lucie Palečkové,  
před hlavním pódiem

17:00 Hluboká voda, nejhlubší les – vernisáž společné výstavy 
Horácké galerie a Horáckého muzea zaměřené na 
strašidla podle zkušenosti a tradice, Horácká galerie

17:30 Pískomil se vrací – kapela s hity pro děti i rodiče,  
hlavní pódium

18:00 Hluboká voda, nejhlubší les – druhá část vernisáže 
výstavy + koncert Durkheim Dolls, Horácké muzeum

18:45 Ocenění sportovních výkonů

19:45 The People – multižánrový big band, hlavní pódium

20:45 Naenia – vystoupení novoměstského ženského sboru, 
Horácká galerie

22:00 Xindl X – český písničkář, hlavní pódium
 

Doprovodný program: 

9:00–17:00 Prezentace SOŠ Nové Město na Moravě – ukázky 
praktických činností, soutěže a motokáry pro děti,  
Vratislavovo náměstí

9:00–18:00 Volný vstup do Horáckého muzea

9:00–18:00 Volný vstup do Horácké galerie

15:00–19:00 CirkCafé – bláznivá cirkusová kavárna,  
Horácká galerie

15:00–19:00 Výtvarná dílna – výroba loutkových hrdinů  
Cirkusu Nostalgie, Horácká galerie

Hlavní program 

9:00 Venkovská kapela – dechová kapela, hlavní pódium

9:30 Dřevěné divadlo Honzy Hrubce: Rozum a Štěstí  
– klasická loutková pohádka pro děti i dospělé,  
park na Vratislavově náměstí

10:00 Mažoretky DDM – taneční skupina Domu dětí a mládeže 
pod vedením Aleny Dolníčkové, před hlavním pódiem

10:00 Ballard, Hrubý, Kučera – tři hudební legendy na jednom 
místě, Kafé 133 na Komenského náměstí

11:00 Dřevěné divadlo Honzy Hrubce: Honza a drak  
– klasická marionetami hraná pohádka,  
park na Vratislavově náměstí

15:00 GAMBA BLUES BAND – bluesrocková kapela,  
hlavní pódium

16:30 Bratři v tricku: Prasečí cirkus – pouliční divadlo  
ve stylu nového cirkusu, Vratislavovo náměstí  
u kašny Vratislava z  Pernštejna

17:00 KYX Orchestra – big band, hlavní pódium

18:30 Bratři v tricku: Běžkařská odysea – pouliční divadlo, 
Vratislavovo náměstí u kašny Vratislava z Pernštejna

18:30 Fight club – ukázka bojového umění,  
před hlavním pódiem

19:30 Hrabě Monte Crazy – meziplanetární novoměstská 
kapela, hlavní pódium

21:00 Nirvana Czech Tribute Band – revivalová kapela,  
hlavní pódium

22:30 Ochranná známka – coverová rocková kapela,  
hlavní pódium

Doprovodný program: 

8:00–12:00 Farmářský trh, Vratislavovo náměstí

8:00–13:00 Prezentace spolků a neziskovek,  
Vratislavovo náměstí

8:00–13:00 Soutěž se spolky a neziskovkami – když se zastavíte 
u všech spolků, dostanete v Informačním centru dárek

8:00–16:00 Fler trh, Horácká galerie

9:00–14:00 Sjezd historických vozidel, Vratislavovo náměstí

9:00–17:00 Volný vstup do Horáckého muzea

9:00–17:00 Volný vstup do Horácké galerie

16:00–18:00 Mozkoherna – chytré hry a hlavolamy
Volný vstup na celý program! www.nmnm.cz

Pátek 17. 6. 2022 Sobota 18. 6. 2022

P R O G R A M

17. a 18. ČERVNA 2022
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚNOVA

CIVITAS

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