Svatojánská pouť v Nepomuku – rodišti sv. Jana Nepomuckého

Tisková zpráva: NEPOMUCKÁ POUŤ JAKO DŘÍV
Nepomuk, květen 2022
O víkendu 14. – 15. května se bude v Nepomuku zase konat slavná pouť k příležitosti svátku sv. Jana
Nepomuckého. Bohatý kulturní program a staročeský jarmark doplní klasické pouťové atrakce a stánky.

Nepomucká pouť má dlouhou tradici a věhlas! Jedná se bezesporu o nejpopulárnější a
nejnavštěvovanější událost ve městě v rámci celého roku, kterou lze zaslouženě charakterizovat jako
živý multižánrový městský festival pro celou rodinu.
Hlavní hvězdou letošního programu bude sobotní koncert Leony Machálkové na Malé letní
scéně od 18.30 hodin. Tradiční jarmark zaplní prostory Přesanického náměstí a Plzeňskou ulici.
K tomu bude patřit i dobový kolotoč a doprovodný program. Pouťovým stánkům a atrakcím bude
vyhrazen prostor náměstí Augustina Němejce.
Z pouťového ruchu můžete na chvíli uniknout na některou z výstav. V nepomuckém muzeu a
galerii bude vystavovat snové obrázky Lucie Suchá. V kostele sv. Jakuba budete moct obdivovat
výstavu obrazů Ak. malířky Victorie Kodl-Janotové z Německa nazvanou Svatý Jan Nepomucký:
Nezapomněl, ani my nezapomeneme.
Také pouť v Unibricku už lze považovat za tradici. V sobotu ve 14.00 se otevřou brány stavebnin. Odpoledne
zpříjemní kapela Orion a otevře se dětské hřiště (14.00 – 19.00 hodin). Večer je na programu koncert skupiny
Brutus (20.00 – 23.00 hodin).

Program:

SOBOTA | 14. května
od 9.00
Staročeský jarmark, historické atrakce | Přesanické náměstí
od 9.00
Pouťové atrakce a stánky | náměstí A. Němejce
9.30–16.30
Flašinetářka Eva Haufová | Přesanické náměstí + Plzeňská ulice
od 10.00
Kafe v trávě - výstava obrazů Lucie Suché | Městské muzeum a galerie Nepomuk | vstup
zdarma | otevřeno do 17.00 hod.
od 10.00
Výstava B-24 Liberator | Městské muzeum a galerie Nepomuk | vstupné 40 Kč a 20 Kč |
otevřeno do 17.00 hod.
od 10.00
Panelová výstava ŽČM v Plzni - Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni (5. 5. – 3.
7.) | konferenční sál Arciděkanství Nepomuk | otevřeno do 17.00 hodin
od 10.00
Svatojánské muzeum | otevřeno do 17.00 hodin
od 10.00
Otevření zámku Zelená Hora | do 17.00 hodin
od 10.00
Museum veteránů | Zelenohorská pošta | do 16.00 hodin
10.00
Vystoupení Rytířů Žichovice | Přesanické náměstí
od 14.00
Výstava obrazů Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme Ak. malířky
Victorie Kodl-Janotové (Německo) | vstup zdarma | do 17.00 hodin | vernisáž ve 14.00
hodin
od 14.00
Pouťový program v Unibricku (program pro děti od 14.00 do 19.00 hodin - vytváření maxi
bublin, obří skluzavka, trampolína, skákací hrady, tvořivý koutek, malování na obličej, tanečky
z Fénixu (v 16.00 hod.), pouťová zábava a občerstvení Angusfarm)
od 14.00
Orion | Unibrick | vstup zdarma
15.00
Vystoupení Rytířů Žichovice | Přesanické náměstí
16.00
Komorní koncert - zpěv, varhany a trubka | kostel sv. Jakuba st.
18.30
Leona Machálková | koncert na Malé letní scéně | vstup zdarma
od 20.00
Brutus | Unibrick | vstup zdarma
od 21.00
Reggae & dancehall diskotéka – MC Dr. Kary a Selector Boldrik | Zelenohorská pošta | vstup
zdarma
NEDĚLE | 15. května
8.00
od 9.00
od 9.00
9.30–16.30
od 10.00
od 10.00
od 10.00
od 10.00
od 10.00

Ranní mše svatá | kostel sv. Jana Nepomuckého
Staročeský jarmark, historické atrakce | Přesanické náměstí
Pouťové atrakce a stánky | náměstí A. Němejce
Flašinetářka Eva Haufová | Přesanické náměstí + Plzeňská ulice
Kafe v trávě - výstava obrazů Lucie Suché | Městské muzeum a galerie Nepomuk | vstup
zdarma | otevřeno do 17.00 hod.
Výstava B-24 Liberator | Městské muzeum a galerie Nepomuk | vstupné 40 Kč a 20 Kč |
otevřeno do 17.00 hod.
Panelová výstava ŽČM v Plzni - Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni (5. 5. – 3.
7.) | konferenční sál Arciděkanství Nepomuk | otevřeno do 17.00 hodin
Otevření zámku Zelená Hora | do 17.00 hodin
Museum veteránů | Zelenohorská pošta | do 16.00 hodin

10.00
10.00
od 13.00
od 13.00
14.00

Vystoupení Rytířů Žichovice | Přesanické náměstí
Hlavní poutní mše svatá - celebruje generální vikář Mons. David Henzl, zpívá Canto
Nepomucenum, diriguje Jana Vopalecká | kostel sv. Jana Nepomuckého
Svatojánské muzeum | otevřeno do 17.00 hodin
Výstava obrazů Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme Ak. malířky
Victorie Kodl-Janotové (Německo) | vstup zdarma | do 17.00 hodin
Vystoupení Rytířů Žichovice | Přesanické náměstí

Pondělí 16.5.
9.00
Kněžská pouť s účastí dětí | kostel sv. Jana Nepomuckého
Změna programu vyhrazena!

Účinkují:
Rytíři ze Žichovic
RYTÍŘI ŽICHOVICE [šermířské představení, dobové ležení, ukázky zbroje, střelba z luku ...]
lukostřelba, doprovodný program (průběžně dle zájmu), šermířské vystoupení
https://www.rytiri-zichovice.cz/

Kompletní program najdete na adrese http://pout.nepomuk.cz/

Kontakty:
Pavel Motejzík
Město Nepomuk, Koordinátor kultury a cestovního ruchu
Mikroregion Nepomucko, manažer
Mob. 604 442 409
E-mail: mnepomucko@seznam.cz, kultura@urad-nepomuk.cz
Petra Šašková
koordinátorka Nepomuckých trhů
Tel.: 371 580 337
E-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz
Bc. Šárka Boušová
Kulturní a informační centrum Nepomuk
Tel: 371 591 167
E-mail: sarka.bousova@urad-nepomuk.cz
Web: nepomuk.cz, nepomuk.eu
Pouťové atrakce, stánkový prodej
Vlastimi Lagron
tel.: 606 601 193
mail: lagron.klatovy@seznam.cz

