Pozvánky do Nových Hradů… – Kultura, Zábava, Poznávání


1. 7. – 31. 8. 2019
Výstava obrazů z Mezinárodního malířského sympozia NH740 
Na začátku prázdnin se v Nových Hradech setkalo jedenáct malířů šesti národností, kteří vytvořili 40 obrazů pro výstavu NH740. Název výstavy složený z písmen a čísel vyjadřuje městečko Nové Hrady a plynoucí čas od jeho první písemné zmínky (1279-2019). Uměleckým garantem sympózia byl Karel Prášek, šéf Jednoty výtvarných umělců. Spolu s ním k nám zavítali Jitka Hilská, Bohunka Waageová, Eva Vlasáková, Václav Benedikt, Pavel Humpolec (všichni z České republiky), Robert Němeček ze Slovenska, Wolfgang Horwath z Rakouska, Lana Loeber a Luc Michel z Francie a čínský malíř Xiangxü Li (t.č. obyvatel Prahy).
Výstava otevřena: ÚT - NE, 10 - 16 hod.
Srpnové otevřené ateliéry pro veřejnost: 7. a 21. 8. pro dospělé, 9. a 23. 8. pro děti, začátky v 9 hod. v galerii, 
přihlášky a podmínky na tel. 602 150 208, K. Jarolímková
Novohradská galerie Koželužna, Komenského ul. 398
Pořádá: KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

2. 8. 2019, 20 hod.
Michal Prokop a Framus Five
After party: Jiří Schelinger Memory Band
Penzion Kamínek, Byňov 64
Pořádá: Penzion Kamínek, Byňov 64, tel.: 387 981 164, 724 977 094, info@penzion-kaminek.cz, www.penzion-kaminek.cz

7. 8. 2019, 9 – 17 hod.
Otevřené ateliéry Galerie Koželužna 2019 – pro dospělé
Lektorské zajištění: Jitka Hilská (účastnice letošního Mezinárodního malířského sympozia NH740)
Začátek v 9 hod. v Koželužně při kávě či dobré vodě, naplánování dne, příprava výtvarného materiálu a pak už malování. 
Lokality: Nové Hrady nebo Terčino údolí (i dle počasí). Polední pauza v místních restauracích nebo zázemí Koželužny.
Výtvarné potřeby: budou k dispozici do vyčerpání zásob. 
Techniky: akryl, akvarel a pastel. Míra dovedností nerozhoduje, pouze chuť malovat. Vhodné oblečení nezapomeňte.
Poplatek: lektorné 150 Kč (dospělí) + za výtvarný materiál dle individuálního množství. 
Novohradská galerie Koželužna, Komenského 398
Doporučujeme přihlásit se předem: Květa Jarolímková, tel. 602 150 208, kic@novehrady.cz

8. 8. 2019, 18 hod.
Divadelní představení pro děti „Zapomenutá pohádka“ – Teátr Pavla Šmída
Pohádkový příběh o jednom království, kde vládla lež a nenávist. Kdo přemůže dvojhlavou saň a zlého krále? Snad to dokáže Veronika s Filipem. V pohádkách totiž na konec vždy zvítězí dobro nad zlem, štěstí nad neštěstím, chytrost nad hloupostí,…
Státní hrad Nové Hrady – nádvoří
Vstupné: 50 Kč, vstupenky: KIC Nové Hrady nebo na: https://www.cbsystem.cz/cs/akce/7150-zapomenuta-pohadka
Pořádá: KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

9. 8. 2019, 9 – 14 hod. (může trvat i déle)
Otevřené ateliéry Galerie Koželužna 2019 – pro děti
Lektorské zajištění: Květa Jarolímková
Začátek v 9 hod. v Koželužně, naplánování dne, příprava výtvarného materiálu a pak už malování. 
Lokality: Nové Hrady nebo Terčino údolí (i dle počasí). Polední pauza v místních restauracích nebo zázemí Koželužny.
Výtvarné potřeby: budou k dispozici do vyčerpání zásob. 
Techniky: akryl, akvarel a pastel. Míra dovedností nerozhoduje, pouze chuť malovat. Vhodné oblečení nezapomeňte.
Poplatek: lektorné 150 Kč (dospělí), 50 Kč (děti) + za výtvarný materiál dle individuálního množství. 
Novohradská galerie Koželužna, Komenského 398
Doporučujeme přihlásit se předem: Květa Jarolímková, tel. 602 150 208, kic@novehrady.cz

9. 8. 2019, 19 hod.
Vínem proti pohanství aneb staročeský dekameron
Spisovatel Vlastimil Vondruška a skupina Ginevra zvou na výlet za hříchy našich předků
Hrad Nové Hrady – nádvoří
Vstupné: 250 Kč, snížené 170 Kč, vstupenky: KIC Nové Hrady nebo na: https://www.cbsystem.cz/cs/akce/7082-vinem-proti-pohanstvi-aneb-starocesky-dekameron
Pořádá: Státní hrad Nové Hrady, tel.: 386 362 135, novehrady@npu.cz, www.hrad-novehrady.cz 

10. 8. 2019, 9:30 hod.
Údolské slavnosti, Memoriál údolských hasičů a Oslavy 115. výročí založení SDH Údolí
Údolí u Nových Hradů
Vstup: volný
Pořádá: SDH Údolí 

10. 8. 2019, 12:30 hod.
Oslavy 70 let od založení oddílu kopané v N. Hradech
Pozvánka pro všechny bývalé i současné hráče, funkcionáře a příznivce Novohradské kopané
12:30 h. – zápas odd. mladších žáků proti mužstvu T. Sviny 
14 h. – zápas odd. starších žáků proti mužstvu H. Stropnice
16 h. – zápas fotbalových internacionálů reprezentace České republiky proti mužstvu bývalých hráčů TJ N. Hrady
18 h. – živá hudba nejen k poslechu, ale i k tanci – Míla Šobr
21:30 h. – slavnostní ohňostroj
Těšit se můžete i na ukázky práce mladých hasičů a práce policejních kynologů. 
Fotbalové hřiště TJ N. Hrady
Pořádá: TJ N. Hrady – oddíl kopané, Ivan Dorotovič - tel.: 607 863 841, dorotovic.i@seznam.cz

15. 8. 2019, 18 hod.
Divadelní představení pro děti „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“ – CziDivadlo Praha
Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo anebo láska?
Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky.
Státní hrad Nové Hrady – nádvoří
Vstupné: 50 Kč, vstupenky: KIC Nové Hrady nebo na: https://www.cbsystem.cz/cs/akce/7151-o-princezne-luciasovi-a-makovych-buchtach
Pořádá: KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

16. 8. 2019, 19:30 hod.
Zpívání Na Palubě – koncert dua KASPAR MELICHAR
Druhý koncert  letošní Novohradské hudební trilogie je věnován 30 letům svobody
Produkce doplněna aktivní poezií a momentální náladou
Na Palubě, Komenského ul.
Vstupné: dobrovolné
Pořádá: KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

21. 8. 2019, 9 – 17 hod.
Otevřené ateliéry Galerie Koželužna 2019 – pro dospělé
Lektorské zajištění: Ludmila Mazancová (její obrazy budou k vidění na výstavě v září-říjnu)
Začátek v 9 hod. v Koželužně při kávě či dobré vodě, naplánování dne, příprava výtvarného materiálu a pak už malování. 
Lokality: Nové Hrady nebo Terčino údolí (i dle počasí). Polední pauza v místních restauracích nebo zázemí Koželužny.
Výtvarné potřeby: budou k dispozici do vyčerpání zásob. 
Techniky: akryl, akvarel a pastel. Míra dovedností nerozhoduje, pouze chuť malovat. Vhodné oblečení nezapomeňte.
Poplatek: lektorné 150 Kč (dospělí) + za výtvarný materiál dle individuálního množství. 
Novohradská galerie Koželužna, Komenského 398
Doporučujeme přihlásit se předem: Květa Jarolímková, tel. 602 150 208, kic@novehrady.cz

22. 8. 2019, 18 hod.
Divadelní představení pro děti „Čert a Káča“ – DAP Praha
Veselá pohádka s hudbou a nečekanými situacemi na motivy Boženy Němcové…
Státní hrad Nové Hrady – nádvoří
Vstupné: 50 Kč, vstupenky: KIC Nové Hrady nebo na: https://www.cbsystem.cz/cs/akce/7152-cert-a-kaca 
Pořádá: KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz


23. 8. 2019, 9 – 14 hod. (může trvat i déle)
Otevřené ateliéry Galerie Koželužna 2019 – pro děti
Lektorské zajištění: Květa Jarolímková
Začátek v 9 hod. v Koželužně, naplánování dne, příprava výtvarného materiálu a pak už malování. 
Lokality: Nové Hrady nebo Terčino údolí (i dle počasí). Polední pauza v místních restauracích nebo zázemí Koželužny.
Výtvarné potřeby: budou k dispozici do vyčerpání zásob. 
Techniky: akryl, akvarel a pastel. Míra dovedností nerozhoduje, pouze chuť malovat. Vhodné oblečení nezapomeňte.
Poplatek: lektorné 150 Kč (dospělí), 50 Kč (děti) + za výtvarný materiál dle individuálního množství. 
Novohradská galerie Koželužna, Komenského 398
Doporučujeme přihlásit se předem: Květa Jarolímková, tel. 602 150 208, kic@novehrady.cz

23. 8. 2019, 17 hod.
Koncert open air „Underground 30 let po sametové revoluci“
Hrají: 
17.00 h. Ďäblovi včelaři
18.00 h. The Rozladěn
19.30 h. The Plastic People of the Universe
21.15 h. Bratři Karamazovi
22.30 h. Bergfried Coverrock Austria
Zevlův mlýn u Nových Hradů
Pořádá: Město Nové Hrady, www.kicnvoehrady.cz, spolupráce Zevlům mlýn, www.zevluvmlyn.cz 
Vstupné: 150 Kč

29. 8. 2019, 19 hod.
JIHOČESKÁ INTERMEZZA aneb památky žijí hudbou: Písně Voskovce, Wericha a Ježka - Ondřej Ruml, Matěj Benko kvintet a Jihočeská filharmonie
Nový pohled na známé písničky – Tmavomodrý svět, Svítá, Nebe na Zemi, Kat a blázen, Šaty dělaj člověka, David a Goliáš, Klobouk ve křoví, Potopa, Stonožka, Život je jen náhoda, Tři strážníci, Ezop a brabenec
Státní hrad Nové Hrady
Pořádá: Jihočeská filharmonie a Státní hrad Nové Hrady, www.jcfilharmonie.cz 
Vstupné: 249 Kč, vstupenky v KIC Nové Hrady nebo na: https://www.cbsystem.cz/cs/akce/6738-o-ruml-a-voskovec-werich-jezek

31. 8. 2019, 9:30 hod.
Na kole po stopách Novohradské historie
cyklotrasa 37 km: Borovany – Ostrolovský Újezd – Rankov – Nežetice – Buškův hamr – Kostel Nejsvětější Trojice - Žumberk – Nové Hrady
Pořádá: Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, www.novohradsko-doudlebsko.cz  

31. 8. 2019
Slavnosti města k 740. výročí první písemné zmínky o městě
- slavnosti a středověké putování po Vitorazské stezce 
10 hod. – zahájení putování historického průvodu, na návsi u kostela v Heinrichsu u Weitry
12:30 hod. – překročení zemské hranice Pyhrabruck-Nové Hrady a doprovodný program
14 hod. – pokračování průvodu do Nových Hradů
program náměstí v Nových Hradech:
13 – 15 hod. – dechová hudba PODHORANKA
15 – 20 hod. – hraný příběh o putování po Vitorazské stezce a udílení městských práv s doprovodným programem - rytíři, kejklíři, tanečnice,  středověká hudba a „středověké tržiště“
20 hod. – KREDEN.CZ
další program na nádvoří Státního hradu Nové Hrady
13 – 18 hod. – dobové hry, divadlo, muzika, sokolník, kejklíři
od 19 hod. noční prohlídky státního hradu – Hradozámecká noc
Pořádá: Státní hrad Nové Hrady, tel.: 386 362 135, novehrady@npu.cz, www.hrad-novehrady.cz 

Zájemci o účast v historickém kostýmovaném průvodu se mohou přihlásit na kontakt: KC N. Hrady, Květa Jarolímková, tel.: 602 150 208.
Zájemci o účast na „středověkém tržišti“ – rukodělné výroky, místní dobroty, umělecké předměty a další pěkné regionální výrobky – se mohou přihlásit na kontakt: IC N. Hrady, tel.: 386 362 195.

Slavnosti pořádá město Nové Hrady ve spolupráci se Státním hradem Nové Hrady, obcí Unserfrau-Altweitra a městysem Weitra. Na programu se podílí a Skupinou historického šermu Vítkovci z. s. a jejich partneři, TSM Nové Hrady a dobrovolníci. V rámci projektu „Vitorazská stezka- cesta plná setkávání“.
www.kicnovehrady.cz, www.hrad-novehrady.cz

1. 9. 2019,13 hod.
Oslava 145. výročí založení SDH Nové Hrady
13 – 14 hod. - slavnostní nástup, zahájení oslav, ocenění hasičů
14 – 14.15 hod. - ukázka TFA
14.15 – 15.30 hod. – dechová hudba Veselá muzika
15.30 – 15.45 hod. - ukázka požárního útoku mladých hasičů
15.45 – 17.15 hod. - dechová hudba Veselá muzika
17.15 – 18 hod. - Dalibor Janda revival
18.15 – 18.45 hod. - představení publikace k historii SDH Nové Hrady a přeshraniční spolupráce s rakouskými hasiči
18.30 – 19.30 hod. - Vystoupení Zpívající hasič - speciální hasičské písně nejen pro členy sborů
V průběhu akce též ukázka techniky, prohlídky hasičské zbrojnice a expozice Novohradského muzea
náměstí Republiky, Nové Hrady
Pořádá: SDH Nové Hrady ve spolupráci s městem Nové Hrady


