tisková zpráva ze dne 25. listopadu 2021

Nepomucký adventní trh
a rozsvícení vánočního stromu
neděle 28. 11. 2021 / Nepomuk
První adventní neděli se v Nepomuku koná adventní trh a rozsvícení vánočního stromu.
V tomto roce by se i přes nelehkou epidemiologickou situaci měly adventní trhy uskutečnit.
V jaké podobě a zda se vůbec uskuteční, nyní leží v rukou vlády, která jedná o dalším
zpřísňování pravidel v rámci epidemie koronaviru.
Tradiční trh by měl zaujmout obvyklé místo na náměstí A. Němejce. Připraven je i kulturní
program. V Městském muzeu a galerii Nepomuk můžete shlédnout aktuální výstavy. Tradiční
pohádka a vánoční dílny byly vzhledem k situaci zrušeny, stejně jako program na
Zelenohorské poště a ve Fénixu.
vstup zdarma (pokud není uvedeno jinak)
Akce se uskuteční za podpory Skupiny ČEZ.

Program
Náměstí Augustina Němejce (14 – 19 hodin)
14.00 otevření tržiště
15.00 - 16. 15 Gutta - soubor středověké hudby
16.30 - 17.00 Pšeničky - soubor ZUŠ
17.15 - 17.45 Písnička - soubor ZŠ Nepomuk
17.50 sváteční slovo pana starosty a pana faráře
18.00 rozsvícení vánočního stromu a barokní ohňostroj
19.00 uzavření tržiště

Městské muzeum a galerie Nepomuk (14 – 18 hodin)
14.00 – 18.00 výstava Fotoklubu Nepomuk Proměny Nepomucka – Šotola 90
14.00 – 18.00 výstava obrazů Viktora Peška

Volnočasové centrum Fénix (14 - 17 hodin)
program pro veřejnost zrušen
www.fenix-nepomuk.cz

1|Stránka

tisková zpráva ze dne 25. listopadu 2021

Zelenohorská pošta (14 - 18 hodin)
Volně přístupná výstava Znovuzrození domu U Tří růží. Ostatní program s ohledem na
epidemiologickou situaci zrušen.

Mateřské centrum Beruška (15 - 18 hodin)
Uskutečnění programu záleží na aktuálních pravidlech v souvislosti s koronavirem.
Zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob, stínová vánoční pohádka (od 17.00 hodin), vhodné pro
rodiny a malé děti, vstupné 50Kč za dítě (doprovod zdarma)

Kulturní a informační centrum Nepomuk (14-18 hodin)
V infocentru můžete vybrat dárečky pod stromeček (kalendáře, knihy, svíčky, hrnečky, skašovské
hračky, obrázky, lihoviny, Svatojánská vína ...)

Vstup zdarma pokud není uvedeno jinak. Konání a program akce může být upraven dle aktuální
epidemiologické situace.

trhy.nepomuk.cz
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Dětský pěvecký soubor Písnička při základní škole Nepomuk
Soubor Písnička vede řadu let p. uč. Mgr. Dana Králová. Sbor má kolem 35 členů, věkově od 1. do 9.
třídy. V současné době hudební doprovod zajišťuje ml. p. Mgr. Alice Baumruková Kotylová, před ní na
klávesy doprovázel Petr Vopalecký. V loňském školním roce na krajské soutěži školních pěveckých
sborů získala Písnička v silné konkurenci nejvyšší možné ocenění. V minulosti se sbor účastnil akce v
chrámu sv. Víta v Praze při společném vystoupení s dalšími školními sbory z celé ČR.

Základní umělecká škola Nepomuk
- vystoupí žáci souboru Pšeničky
web: www.zusnepomuk.cz

Kontakty
koordinátor kultury a cestovního ruchu v Nepomuku
Pavel Motejzík, DiS.
mob.: (+420) 604 442 409
tel.: (+420) 371 595 939
e-mail: kultura@urad-nepomuk.cz
doprovodný program, stánkový prodej, trh
kontaktní osoba: Ing. Petra Šašková
tel.: (+420) 371 580 337
e-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz
infocentrum
kontaktní osoba: Bc. Šárka Boušová
tel.: (+420) 371 591 167
e-mail: infocentrum@nepomuk.cz

Místa a subjekty
náměstí A. Němejce
farmářský a řemeslný trh, doprovodný program, rozsvícení vánočního stromu
Volnočasové centrum Fénix:
náměstí A. Němejce 88, 335 01 Nepomuk
kontaktní osoba: Lucie Korbová
tel.: (+420) 606 032 707
email: fenix@fenix-nepomuk.cz
web pořadatele: http://www.fenix-nepomuk.cz
FB: https://www.facebook.com/F%C3%A9nix-Nepomuk-Centrum-volno%C4%8Dasov%C3%BDchaktivit-397052343685764/
webové stránky akce: http://www.nepomuk.cz/obcan/udalosti/rukodelny-jarmarek-v-prostorachfenixu
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Zelenohorská pošta

Základní umělecká škola Nepomuk
Školní 546, 335 01 Nepomuk
Kontaktní osoba: Stanislav Vaník
tel.: (+420) 774 677 530
E-mail: zus.nepomuk@worldmail.cz
web: www.zusnepomuk.cz
Dětský pěvecký soubor Písnička
Kontaktní osoba: sbormistryně Mgr. Dana Králová
tel.: (+420) 371 591 139 (sekretariát ZŠ Nepomuk)
E-mail: zsnepomuk@volny.cz
Mateřské centrum Beruška
náměstí A. Němejce 88, 335 01 Nepomuk
https://beruska-nepomuk.webnode.cz/
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