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věc: žádost o schválení změny názvu festivalu v dotačním programu Novoměstská kultura 2019

Vážená paní, vážený pane

Jménem spolku Novocantus Vás žádám o schválení dodatku k “Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace” uzavřené dne 25.2.2019 mezi městem Nové Město na Moravě a 
Novocantus, z.s. na částku 50 000,- Kč na projekt: “1. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
“Novoměstský Martinů” v Novém Městě na Moravě”.
Jedná se o změnu názvu festivalu, a to místo “Novoměstský Martinů” bychom chtěli nyní i do 
budoucna používat název “Podium NMNM”. Tuto změnu jsme podrobně probrali v naší 
přípravné skupině (m.j. profesor L. Šabaka, Jan Ryska, Daniel Šimek, Hana Rejpalová a další) 
a k došli jsme k této změně. Nový název nám přijde vhodnější s ohledem na vynechání jména 
skladatele Bohuslava Martinů a tedy možnou řevnivost s nedalekou Poličkou a také širším 
žánrovým spektrem, které nám obecnější název “Podium NMNM” umožní. Ostatní položky 
žádosti, tzn smluvní strany, navrhovaný kalendář koncertů (dva koncerty na podzim 2019 a dva 
na jaře 2020) i předpokládaní interpreti ( Stratos Guartett 12.10.2019 a Markéta Cukrová s 
Luďkem Šabakou 9.11.2019), zůstanou zachovány. Navíc druhá polovina názvu bude 
automaticky evokovat souvislost s naším městem- značka NMNM známá z biatlonu a dalších 
akcí je již jasně spojena s městem Nové Město na Moravě. Tento název tedy bude propagovat 
naše město nejen jako centrum sportu, ale také jako výraznou regionální kulturní instituci. Což 
vnímáme jako dobrou a důležitou stránku našeho projektu.

Děkuji za projednání této záležitosti a věřím, že výsledek bude pro nás všechny dobrý
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