
 

 

 

 

Tisková zpráva:  NEPOMUCKÁ POUŤ LÁKÁ NA PESTRÝ PROGRAM 

Nepomuk 15. 5. 2019  

O víkendu 18. – 19. května se bude v Nepomuku konat slavná a hojně navštěvovaná pouť k příležitosti 

svátku sv. Jana Nepomuckého. Bohatý kulturní program a staročeský jarmark doplní klasické pouťové 

atrakce a stánky. Připraveno je množství hudebních a divadelních vystoupení, stánky s farmářskými 

potravinami a řemeslnými výrobky, soutěže pro děti, zpřístupněné památky a další překvapení. 

 
O pouti to v Nepomuku žije! Jedná se bezesporu o nejpopulárnější a nejnavštěvovanější 

nepomuckou událost v rámci celého roku. Nejde jen o atrakce, ale o živý multižánrový městský 
festival pro celou rodinu.  

 
Zahajovací koncert pouti můžete navštívit již v pátek v kostele sv. Jakuba. Zahraje a zazpívá 

klavírista Martin Vydra. Hlavní hvězdou sobotního hudebního programu bude zpěvačka Olga 
Lounová a kapela V3Ska. Ale i další vystupující vám zlepší náladu. O víkendu bude přímo na ulici 
vystupovat např. Panoptikum Maxe Fische, Rytíři ze Žichovic, Švejk band, Švajneraj a Strašlivá 
podívaná. Dále zde bude tradičně velké množství pouťových atrakcí, tradiční i novodobé stánky, 
ukázky řemesel, výstavy, otevřená muzea a památky, a samozřejmě poutní mše … A pozor na 
vystoupení je obvykle vstup zdarma (pokud není uvedeno jinak)! 

 
Tedy konkrétně místo po místu, stručně a přehledně: Akce se odehraje tradičně na náměstí A. 

Němejce (pouťové atrakce, stánky) ale i na dalších místech (nejen) v centru města jako jsou: kostel 
sv. Jana Nepomuckého (mše a poutní obřady), kostel sv. Jakuba (koncert vážné hudby, meditační 
oáza), Malá letní scéna (koncerty), Přesanické náměstí a Kostelní ulice (řemeslné stánky, historické 
atrakce, pouliční umělci, šermíři …), areál stavebnin Unibrick (hudební a taneční vystoupení, rockové 
kapely, soutěže a atrakce pro děti, Sokolovna (Pouťová – hraje Minimax, Když se sejdem), Pizzerie 
Marshall (Andy Mambo, Kabát revival Plzeň), pivovar Zlatá kráva (prohlídky s degustací piv) a 
Kavárna Zelenohorská pošta (Young Selectazz, DJ Hlava, B.J.B.) a na hřišti u ZŠ koncert Extra Band 
revival. 

 
Celé centrum města bude uzavřené pro dopravu a protože je očekávána účast několika tisíc 

lidí, jsou na okrajích města připravená značená návštěvnická parkoviště zcela zdarma. 
 



Církevní program: 
ČTVRTEK | 16. května 

10.00 Mše svatá (malá pouť), celebruje pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel 
Posád 

 
SOBOTA | 18. května 

19.00 Večerní chvály s rozjímáním | kostel sv. Jana Nepomuckého 
 
NEDĚLE | 19. května 

8.30 Dětská mše s dětským sborem | kostel sv. Jana Nepomuckého 
10.30 Hlavní poutní mše svatá s procesím od kostela sv. Jakuba | celebruje Mons Vlastimil 

Kročil, českobudějovický biskup | kostel sv. Jana Nepomuckého 
16.00 Litanie ke sv. Janu Nepomuckému se závěrečným požehnáním | kostel sv. Jana 

Nepomuckého 

Kulturní program: 

 
PÁTEK | 17. května 

od 14.00 Pouťové atrakce | náměstí A. Němejce 
19.00  Zahajovací koncert pouti – vystoupí tenorista Martin Vydra | kostel sv. Jakuba | 

vstupné dobrovolné 
20.00  Pouťová – hraje Minimax | Sokolovna Nepomuk | vstupné 100 Kč 
20.00 Andy Mambo | Pizzerie Marshall Nepomuk | vstupné 100 Kč 
21.00 Young Selectazz [dub, reggae, rootstep – Děčín] | Kavárna Zelenohorská pošta | 

vstup zdarma 
 
SOBOTA | 18. května 

od 9.00 Staročeský jarmark, historické atrakce | Přesanické náměstí  
od 9.00 Pouťové atrakce a stánky | náměstí A. Němejce 
od 9.00  Střídající se pouliční vystoupení | Přesanické náměstí | do 18.00 hod. | vstup zdarma 
od 9.00 Otevřena zvonice u kostela sv. Jakuba | vstup zdarma na vlastní nebezpečí | do 17.00 

hod. 
od 9.00  Otevřen kostel sv. Jakuba Většího – výstava obrazů Ladislava Čáslavského | vstup 

zdarma | do 17.00 hod. 
9.30 Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr | Přesanické náměstí | vstup zdarma 
10.00  Rytíři ze Žichovic - lukostřelba, doprovodný program (průběžně dle zájmu) | 

Přesanické náměstí | vstup zdarma 
10.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč 
10.30  Strašlivá podívaná | plzeňská folková skupina | Přesanické náměstí | vstup zdarma 
11.00  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr | Přesanické náměstí | vstup zdarma 
11.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč  
12.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč 
13.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč  
13.30  Strašlivá podívaná | plzeňská folková skupina | Přesanické náměstí | vstup zdarma 
14.00  Rytíři ze Žichovic | vystoupení – šerm | Přesanické náměstí 



14.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč 
od 14.00 Program v Unibricku | hraje Orion | vstup zdarma 
od 14.00  Dolní dvůr stavebnin Unibrick [do 18.00 hodin] - zábavný program pro děti s Pavlem 

Justichem / dětské hřiště s atrakcemi (obří skluzavka, trampolína, skákací hrad, 
řetízkový kolotoč) / vytváření maxi bublin / malování na obličej | vstup zdarma 

14.15 Taneční přípravka | Unibrick | vstup zdarma 
14.30 Skupina X - školní kapela | Unibrick | vstup zdarma 
15.00  Švajneraj | alternativní folk | Přesanické náměstí | vstup zdarma 
15.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč 
15.00 Dragons - školní kapela | Unibrick | vstup zdarma 
15.30 Stříkáme pěnu | Unibrick | vstup zdarma 
16.00 100% dance | Unibrick | vstup zdarma 
16.30  Švajneraj | alternativní folk | Přesanické náměstí | vstup zdarma 
17.00  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr | Přesanické náměstí | vstup zdarma 
16.45 Taneční skupina Shahinez | Unibrick | vstup zdarma 
17.00 ABBA Stars | Unibrick | vstup zdarma 
18.30 Olga Lounová | Malá letní scéna | vstupné dobrovolné 

18.30 ORION | Unibrick | vstup zdarma 
20.00 Zpívaná – Když se sejdem | Sokolovna Nepomuk | vstupné dobrovolné 
20.00 Extraband revival + R. Zíka | sportovní areál u školy | vstupné bude upřesněno 

21.00 V3Ska | Malá letní scéna | vstupné dobrovolné 
21.00 Pilsen QUEEN Tribute Band | Unibrick | vstup zdarma 
22.00 DJ Hlava | fvck genres – Praha | Kavárna Zelenohorská pošta | vstup zdarma 
22.45 ORION | Unibrick | vstup zdarma 

 
NEDĚLE | 19. května 

od 9.00 Staročeský jarmark, historické atrakce | Přesanické náměstí  
od 9.00 Pouťové atrakce a stánky | náměstí A. Němejce 
od 9.00  Střídající se pouliční vystoupení | Přesanické náměstí | do 18.00 hod. | vstup zdarma 
od 9.00 Otevřena zvonice u kostela sv. Jakuba | vstup zdarma na vlastní nebezpečí | do 17.00 

hod. 
od 9.00  Otevřen kostel sv. Jakuba Většího | vstup zdarma | do 17.00 hod. 
9.30  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr | Přesanické náměstí 
10.00  Rytíři ze Žichovic | průvod od kostela sv. Jakuba ke kostelu sv. Jana - bubnování  
10.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč 
10.30  Švejk band | staropražské písničky, kuplety, hašlerky, dobové šlágry i trampské písně 

z počátku XX. století | Přesanické náměstí 
11.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč  
11.30  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr | Přesanické náměstí 
12.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč 
13.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv | vstupné 100 Kč  
13.30  Rytíři ze Žichovic | lukostřelba, doprovodný program (průběžně dle zájmu) | 

Přesanické náměstí 
14.00  Švejk band | staropražské písničky, kuplety, hašlerky, dobové šlágry i trampské písně 

z počátku XX. století | Přesanické náměstí 
14.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací | vstupné 100 Kč 
15.00 B.J.B. | folk, pop, jazz – Blovice | Kavárna Zelenohorská pošta | vstup zdarma 
15.00  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr | Přesanické náměstí 
15.00 Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací | vstupné 100 Kč  
20.00 Kabát revival Plzeň | Pizzerie Marshall Nepomuk | vstupné 150 Kč 



 

Není-li uvedeno jinak, vstup (mimo pouťových atrakcí) zdarma. 

Změna programu vyhrazena! 



Dle pořadatelů: 

Pivovar Zlatá kráva 
18. - 19. 5. Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč | prohlídky každou celou 

hodinu 10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00 
 

sobota 18. 5. 
10.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
11.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
12.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
13.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
14.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
15.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 

neděle 19. 5. 
10.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
11.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
12.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
13.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
14.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 
15.00  Prohlídka pivovaru Zlatá kráva s degustací piv, vstupné 100 Kč 

Sokolovna Nepomuk 
17. 5.   Pouťová – hraje Minimax, od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk | vstupné 100 Kč  

18. 5.   Zpívaná – Když se sejdem, od 20.00 hod., Sokolovna Nepomuk | vstupné dobrovolné 

Arciděkanství Nepomuk 

18. - 19. 5.  
9.00 – 17.00 Otevřena zvonice u kostela sv. Jakuba | vstup zdarma na vlastní nebezpečí 
9.00 – 17.00  Otevřen kostel sv. Jakuba Většího | vstup zdarma 

UNIBRICK s.r.o. – vstup zdarma 

SOBOTA | 18. května 

Hlavní scéna / 14.00 - 01.00             
14.00   otevření areálu / zahájení akce 
14.00   hraje ORION (hudební skupina od rocku po dechovku) - Ok 
14.15-14.30    Taneční přípravka s Klárou Šelmátovou (volnočasové centrum Fénix) - ok 
14.30-14.50    Skupina X - školní kapela (ZUŠ Nepomuk) - Ok 
15.00-15.15    Dragons - školní kapela ( ZUŠ Spálené Pořičí)  
15.30-16.00    Stříkáme pěnu (SDH Koterov) 
16.00-16.15    Taneční skupina 100% dance  (volnočasové centrum Fénix) 
16.45-17.00    Taneční skupina Shahinez (orientální tance) 
17.00-18.00    ABBA STARS band (The Tribute band from Prague) 
   http://www.abbastars.com/cs/kontakt 
18.30-20.30    ORION 
21.00-22.30    Pilsen QUEEN Tribute band (hudební skupina z Plzeňského kraje)  
  http://www.queentribute.cz/ 

http://www.abbastars.com/cs/kontakt
http://www.queentribute.cz/


22.45-01.00    ORION 
             
             
Dolní dvůr areálu / 14.00 - 18.00          
- zábavný program pro děti s Pavlem Justichem  
- dětské hřiště s atrakcemi (obří skluzavka, trampolína, skákací hrad, řetízkový kolotoč) 
- vytváření maxi bublin 
- malování na obličej 
             
Přijďte ochutnat místní farmářské pivo Zlatá kráva!       
Dětské atrakce ZDARMA!      
Moderuje ŠimpY            
 
 
 
od 14.00 Program v Unibricku | hraje Orion  

Taneční přípravka [14.15 - 14.30] 
Skupina X - školní kapela [14.30 - 14.50] 
Dragons - školní kapela [15.00 - 15.15] 
Stříkáme pěnu [15.30 - 16.00] 
100% dance [16.00 - 16.15] 
Taneční skupina Shahinez [16.45 - 17.00] 
ABBA Stars [17.00 - 18.00] 
ORION [18.30 - 20.30] 
Pilsen QUEEN Tribute Band [21.00 - 22.30] 
ORION [22.45 - 01.00] 

 

Pizzerie Marshall 

17. 5. Andy Mambo, Pizzerie Marshall Nepomuk | vstupé 
19. 5. Kabát revival Plzeň, Pizzerie Marshall Nepomuk 
 

Sportovní areál u školy  

18. 5. Extraband + R. Zíka, sportovní areál u školy 
 

Malá letní scéna 

SOBOTA | 18. května 

18.30 Olga Lounová | vstupné dobrovolné 

21.00 V3Ska | vstupné dobrovolné 

Přesanické náměstí 

SOBOTA | 18. května 

9.30 Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr  

10.00  Rytíři ze Žichovic | lukostřelba, doprovodný program (průběžně dle zájmu) 

10.30  Strašlivá podívaná | plzeňská folková skupina 

11.00  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr  

13.30  Strašlivá podívaná | plzeňská folková skupina 

14.00  Rytíři ze Žichovic | vystoupení – šerm 



15.00  Švajneraj | alternativní folk 

16.30  Švajneraj | alternativní folk 

17.00  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr 

  

NEDĚLE | 19. května 

9.30  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr 

10.00  Rytíři ze Žichovic | průvod ke kostelu - bubnování  

10.30  Švejk band | staropražské písničky, kuplety, hašlerky, dobové šlágry i trampské písně z počátku XX. 

století 

11.30  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr 

13.30  Rytíři ze Žichovic | lukostřelba, doprovodný program (průběžně dle zájmu) 

14.00  Švejk band | staropražské písničky, kuplety, hašlerky, dobové šlágry i trampské písně z počátku XX. 

století 

15.00  Panoptikum Maxe Fische | pouliční tyjátr        

        

Kavárna Zelenohorská pošta 

Kavárna bude otevřená o pouti v sobotu i v neděli od 10.00 do noci, v pátek od 20.00 hod. 

 

PÁTEK | 17. května 

21.00 Young Selectazz [dub, reggae, rootstep – Děčín] | Kavárna Zelenohorská pošta | vstup 
zdarma 

 
SOBOTA | 18. května 

22.00 DJ Hlava [fvck genus – Praha] | Kavárna Zelenohorská pošta | vstup zdarma 
 
NEDĚLE | 19. května 

15.00 B.J.B. [folk, pop, jazz – Blovice] | Kavárna Zelenohorská pošta | vstup zdarma 

 

Účinkující: 

Olga Lounová 

Česká zpěvačka, skladatelka, herečka a závodnice rallye. Mezi její dosud největší hity patří Láska v housce s 

Xindlem X a autorské skladby K výškám a Brány svaté 

http://www.olgalounova.cz 

sobota 18. 5. | 18.30  | Malá letní scéna (náměstí A. Němejce 126) 

V3Ska 

Jak už sám název napovídá, kapela V3SKA hraje své písně, převažně na druhou dobu, tedy ska... 

http://v3ska.cz 



sobota 18. 5. | 21.00 | Malá letní scéna (náměstí A. Němejce 126) 

Martin Vydra 

Zpěvák, klavírista, korepetitor, umělecký vedoucí a sbormistr dětského pěveckého sboru Tutte Le Note. V 

rámci koncertní kariéry se soustředí na období baroka a na písňový repertoár období klasicismu a 

romantismu. 

https://www.martinvydra.cz 

pátek 17. 5. | 19.00 | Kostel sv. Jakuba (Přesanické náměstí 1) 

Pilsen QUEEN Tribute Band 

Plzeňská kapela 

http://www.queentribute.cz 

sobota 18. 5. | 21.00 | Stavebniny Unibrick s.r.o 

Orion 

[hudební skupina od rocku po dechovku]  

Plzeňská kapela 

https://bandzone.cz/orion 

sobota 18. 5. | 18.30 - 20.30 a 22.45 - 01.00  | Stavebniny Unibrick s.r.o 

Extra Band revival + R. Zíka 

[západočeská bigbítová legenda] 

Plzeňská rocková kapela EXTRA BAND revival (EBr) vznikla v roce 1999. V současné době v EBr hrají čtyři 

hudebníci z původního EXTRA BANDU, který úspěšně účinkoval v osmdesátých letech po celé republice: 

Jaroslav Soukup, Radek Zíka, Jiří Mothejzík, Pavel Navrátil. Devatenáct let sami sobě dělají „revival“. 

http://extrabandrevival.wz.cz/ 

sobota 18. 5. | 20.00 | sportovní areál u školy 

Panoptikum Maxe Fische 

[pouliční divadlo i další rozmanitá vystoupení s hudební, kouzelnickou a loutkohereckou produkcí i 
účastí živých cizokrajných zvířat] 

 
2002 vznikla spontánně Divadelní společnost Panoptikum Maxe Fische při zahájení lázeňské sezóny 
v Teplicích původně jako improvizovaná divadelní upoutávka - scénka "Opravna hodinek" - na 
Ponrepův jarmareční biograf Filmového klubu Teplice.  
 
2003 vznikla při zubrnickém jarmarku původně jako další improvizovaný výstup scéna "Slovenský 
medvěd za korun devět". Ohlas těchto produkcí vedl soubor od původních spontánních improvizací 
k přípravě pásma, v němž jsou flexibilně jednotlivá vystoupení jako - Polykač jedů Garibaldi 
Astrachan, Cvičená blecha Arabella, Lev Leon, Krocení dravých ryb piraní, Mořská panna, 
Provazolezkyně apod, doplněná hudební, kouzelnickou a loutkohereckou produkcí. Záměrem pásma 



je navázat na tradici panoptik, tedy divadel rozmanitostí.  
Panoptikum, jako jedna z forem pouličního jarmarečního divadla, počítá s improvizací a 
zapojováním diváků do hry.  
Soubor mohli vidět účastníci poutí a jarmarků například v Hrobu, Oseku, Zubrnicích, Táboře, v 
Hořicích v Podkrkonoší a také byl vybrán na královehradecký mezinárodní festival Divadlo 
evropských regionů do sekce pouličních divadel. 
 
Divadelní společnost v současné době tvoří Martin Ryba, Zdeněk Rusín a Jitka Soorová. 
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=13973 

sobota 18. 5. | 9.30, 11.00, 17.00 | Přesanické náměstí  
neděle 19. 5. | 9.30, 11.30, 15.00 | Přesanické náměstí  

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/ 

sobota 18. 5. | 10.00, 14.00 | Přesanické náměstí  
neděle 19. 5. | 10.00 (průvod ke kostelu sv. Jana), 13.30 (lukostřelba, doprovodný program) | Přesanické 
náměstí  

Švajneraj 

alternativní folk 

https://bandzone.cz/švajneraj 

sobota 18. 5. | 15.00, 16.30 | Přesanické náměstí  

 

Strašlivá podívaná 

plzeňská folková skupina 
https://www.straslivapodivana.cz/ 

sobota 18. 5. | 10.30, 13.30 | Přesanické náměstí  

 

Švejk band 

staropražské písničky, kuplety, hašlerky, dobové šlágry i trampské písně z počátku XX. století 

http://www.bestbohemiaagency.cz/kapely_1_svejkband.html 

neděle 19. 5. | 10.30, 14.00 (lukostřelba, doprovodný program) | Přesanické náměstí  

Andy Mambo 

[trio z Nepomucka, hrající taneční hudbu, country, dechovku, populární slovenské i české písně, 

evergreeny a cokoliv jiného]  

http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=13973
https://www.rytiri-zichovice.cz/
https://www.straslivapodivana.cz/
http://www.bestbohemiaagency.cz/kapely_1_svejkband.html


Břišní tance 

[amatérský soubor]   

Taneční přípravka s Klárou Šelmátovou 

[dětský kroužek z volnočasového centra Fénix]  

100% DANCE 

[taneční skupina – volnočasové centrum Fénix] 

Skupina X  

[školní kapela – ZUŠ Nepomuk]   
 

Dragons 

[školní kapela – ZUŠ Spálené Poříčí]  
 

Shahinez 

[taneční skupina, orientální tance] 
 

ABBA Stars 

[The Tribute band z Prahy] 

Young Selectazz  

[dub, reggae, rootstep – Děčín]  

 

DJ Hlava 

[fvck genres – Praha]  

B.J.B. 

[folk, pop, jazz – Blovice]  

 
 
Kompletní program s profily vystupujících, mapu celé pouti, dopravními radami a dalšími užitečnými 

informacemi 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 

http://pout.nepomuk.cz/


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 

mailto:sarka.bousova@urad-nepomuk.cz

