
MALÁ LETNÍ SCÉNA NEPOMUK 

náměstí A. Němejce – nádvoří budovy Městského muzea a galerie Nepomuk (č.p. 127) 

Od června do konce srpna nabízí pravidelné páteční večery Malá letní scéna. Najdete tu hudební vystoupení i 

divadelní představení. Dramaturgie je pestrá a zahrnuje množství stylů a žánrů. 

Jedná se o nádvoří bývalé piaristické koleje (v současnosti v budově sídlí městské muzeum a galerie, infocentrum 

a depozitář Západočeského muzea). V prostoru je vyvýšené pódium s dřevěnou podlahou kryté markýzou, kterou 

je možno roztáhnout v případě potřeby (deště …). Prostor disponuje kapacitou okolo 150-200 návštěvníků, z toho 

je část sezení (lavičky+stoly) kryté plachtou. Na akce se domlouvá vždy prodej občerstvení. Sociální zázemí pro 

návštěvníky je umístěno ve stodole Rodného domu Augustina Němejce, pro účinkující v muzeu s přímým vstupem 

na pódium. Prostor je bezbariérový vč. toalet. Malá letní scéna je přístupná průjezdem od restaurace U Zeleného 

stromu nebo z druhé strany budovy, uličkou od Rodnému domu A. Němejce. 

Malá letní scéna byla zbudována v roce 2004 a v roce 2010 prošla rekonstrukcí spolu s rodným domem A. 

Němejce. Ve svých začátcích byl prostor využíván jen příležitostně. Pravidelný letní program od června do konce 

srpna se zde koná od roku 2016. 

Program Malá letní scéna 2018 

začátky koncertů ve 20.00 hodin / pokud není uvedeno jinak 
vstupné dobrovolné / pokud není uvedeno jinak / nepomuk.eu 
 
 
(čt) 24. 5. ZUŠ OPEN | celostátní happening ZUŠ - na programu koncert hudebního oboru, vystoupení literárně-

dramatického oboru, výtvarný a keramický workshop | od 16.00 hod. | vstupné dobrovolné 

1. 6. Když se sejdem | country / folk | známá nepomucká country parta z Nepomuka, vstupné dobrovolné 

8. 6. Na stojáka! | stand up comedy | populární zábavný pořad | www.nastojaka.cz  | vstupné 250 Kč, 
předprodej 200 Kč 

15. 6. Benefit | rock | oblíbená bigbítová skupina z Čáslavi | www.benefit-rock.com | vstupné 150 Kč, 
předprodej 120 Kč 

22. 6. Paddy's Bangers | keltská hudba | skupina mladých muzikantů z Pošumaví hrajících tradiční lidové 
irské písně | www.facebook.com/paddysbangers | vstupné dobrovolné 

29. 6. Thom Artway | pop / folk | talentovaný zpěvák a písničkář, držitel několika ocenění - nominace Zlatý 
slavík 2016, Žebřík 2016 - objev roku, Anděl 2016 - objev roku, zpěvák roku! | ww.thomartway.com | 
vstupné dobrovolné 

6. 7. Jananas | alternativa / pop | osobitý styl brněnské kapely, v čele s charismatickou zpěvačkou Janou 
Infeldovou, čerpá z folku, popu, alternativy i hip-hopu - chytré, poetické a zábavné české texty | 
www.jananas.cz | vstupné dobrovolné 

13. 7. Eve Ensler: Monology vaginy | divadelní představení pražského Intimního divadla Bláhové Dáši | 
www.intimnidivadlo.cz/db-hra_monology_vaginy | vstupné 300 Kč, předprodej 240 Kč 

20. 7. Marien | folk | sedmičlenná folková formace z Pardubic, finalisté několika ročníků Porty | 
www.marien.cz | vstupné dobrovolné 

27. 7. Crazy Dogs rock´n´roll | Hity od Elvise Presleyho, Buddy Hollyho, Chucka Berryho a dalších hitmakerů 
50. a 60. let ve velmi stylovém podání | www.crazydogs.cz | vstupné dobrovolné 



3. 8. Radek´s Group | jazz | jazzová formace špičkového bubeníka a perkusionisty Radka Němejce | Plzeň 
/ Praha | www.dresscodemusic.cz/cs/management/groups/radeks-group | vstupné dobrovolné 

10. 8. Jiří Dědeček | folk | legendární písničkář, textař, básník, spisovatel a dramatik | Praha | 
www.dedecek.cz | vstupné 120 Kč, předprodej 96 Kč 

17. 8. Tara Fuki | alternativa/world music | jedinečné violoncellové duo hrající hudbu vycházející z mnoha 
vlivů ze všech koutů světa, ladné tóny smyčcových nástrojů, křehký ženský vokál a libozvučná polština 
| Třinec / Frýdek-Místek | www.tarafuki.eu | vstupné dobrovolné 

24. 8. Smích zakázán | divadelní komedie | komedie o netradičním milostném trojúhelníku v režii Jakuba 
Zindulky, hrají Lucie Zedníčková, Jaroslav Matějka a Olga Ženíšková | Plzeň | 
www.divadlodialog.cz/predstaveni/smich-zakazan | vstupné 200 Kč, předprodej 160 Kč 

31. 8. Brenda 5 | crossover rock | místní skupina hrající už od 90. let energický mix rocku a rapu | Nepomuk 
| www.bandzone.cz/brenda5 | vstupné dobrovolné 

 
        
        

Program Malá letní scéna 2017 
začátek 20.00 hodin 
 

30. 5. Koncert ZUŠ Nepomuk, vstupné dobrovolné 

2. 6. Když se sejdem, folk / country Nepomuk, www.kdyzsesejdem.wbs.cz, vstupné dobrovolné   

9. 6. Divadlo JakoHost: Saturnin, divadelní komedie, www.divadlojakohost.com, vstupné dobrovolné   

16. 6. Ester Kočičková & Moody Cat Band, jazz / šanson Praha, www.rumpsum.cz, vstupné 190 Kč  

23. 6. Odyssea classic, rock Pole, www.odyssea-rock.cz, vstupné 150 Kč  

30. 6.  Poitín, irská hudba Plzeň, bandzone.cz/poitin, vstupné dobrovolné   

7. 7.  Na stojáka!, divadlo - stand up comedy Praha, vstupné 190 Kč  

14. 7. Mirek Kemel, folk / alternativa Praha, www.mirekkemel.cz, vstupné dobrovolné   

21. 7. Jakub Zahradník, jazz a klasika Praha, www.jakubzahradnik.com, vstupné 200 Kč 

28. 7. Mucha, alternative / femipunk Brno, bandzone.cz/mucha, vstupné dobrovolné   

4. 8. Tyjárt Horažďovice, divadelní představení 

11. 8. Ty syčáci, experimental world music Brno, www.tysycaci.cz, vstupné dobrovolné   

18. 8. Jaroslav Hutka, folk Praha, hutka.cz, vstupné 120 Kč     

25. 8. Pilsner Jazz Band, jazz Plzeň, www.pjb.cz, vstupné dobrovolné   

1. 9. Pelíškové, rock, pop Klatovy / Nepomuk, www.facebook.com/peliskove, vstupné dobrovolné   
 
 

Program Malá letní scéna 2016 
začátek 20.00 hodin 
 



4. 6.  Mi Martef (klezmer) | vstupné dobrovolné 

10.6 Smíšený pěvecký sbor Vrčeň| od 19.00 hod. | vstupné dobrovolné 

18. 6.  KUFR - Dechový orchestr mladých ZUŠ Josefa Kličky Klatovy | od 19.00 hod. | vstupné dobrovolné 

25. 6. Koncert mužského pěveckého sboru Porta Claudia ze Scharnitz (Rakousko) a Smíšeného pěveckého 
sboru Vrčeň | od 19.00 hod. | vstupné dobrovolné 

2. 7. Kristína Nídlová - kytarový recitál | od 20.00 hodin | vstupné dobrovolné 

9. 7. Sarah & The Adams - pop | od 20.00 hodin | vstupné dobrovolné  

15. 7. Moodshake - jazz/rnb | od 20.00 hodin | vstupné dobrovolné 

23. 7.  Bran - hudba keltské Bretaně | od 20.00 hodin | vstupné dobrovolné 

29. 7. Andílci - rocknroll | od 20.00 hodin | vstupné dobrovolné 

6. 8.    Chlupatej kaktus - divadlo | od 20.00 hodin 

13. 8. Pavel Dobeš - koncert s doprovodným kytaristou Tomášem Kotrbou – folk | od 20.00 hodin | vstupné 
190 Kč / 230 Kč 

20. 8.  Když se sejdem - country | od 20.00 hodin | vstupné dobrovolné 

26. 8.  Noc na Karlštejně - muzikál, Tyjátr Horažďovice | od 20.00 hodin | vstupné dobrovolné 

27. 8.    Vojtěch Urbánek, Josef Fojta, Tomáš Mourek - folk, blues, indie | od 20.00 hodin | vstupné 
dobrovolné 

 
 


