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Přednášející představili vývoj klimatu na zemi

Zajímavé pohledy do historie i poodhalení
budoucnosti nabídli na dubnové besedě v sále
Městského muzea Jana Soukupová a Pavel Rada.
Nechyběla ani okénka z nepomuckých kronik,
která přiblížila významné události v historii města
zachycené na stránkách pamětních knih města
i zámku Zelená Hora.
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Slovo starosty

slovo starosty / zprávy

Nepomucké noviny obdržely ocenění
Město Nepomuk přihlásilo Nepomucké noviny do soutěže Zpravodaj roku 2017
v rámci soutěžní přehlídky TuristPropag. Objevily se zde velmi zajímavé materiály
a pětičlenná porota soutěže složená ze zástupců Výstaviště Lysá nad Labem a.s.,
Asociace turistických informačních center, CzechTourismu a vydavatelů proto letos
neměla vůbec lehkou práci. Velmi nás proto těší, že jedním z oceněných materiálů byly
rovněž Nepomucké noviny, které pro svůj obsah a grafickou podobu získaly Zvláštní
cenu Časopisu pro města a obce. Elektronický archiv Nepomuckých novin najdete
na http://noviny.nepomuk.cz.

Jaký vliv má psychika na lidské zdraví?

Jindra a Lucie Krákorovy představily v květnu
možné oblasti vlivu psychiky na lidské zdraví,
skutečné příčiny nemocí, vyváženost stravy a práci
s podvědomím pro odbourávání psychických bloků.

Nepomuk si odskočil k protinožcům

Dne 16. května proběhla ve stodole Rodného
domu Aug. Němejce beseda o Austrálii a Novém
Zélandu s Hanou Gerzanicovou a Liborem
Humlem. Součástí akce byla i výstava obrazů
s tematikou Austrálie od Raphaely Hons.
Akci pořádalo město Nepomuk ve spolupráci
s Mikroregionem Nepomucko.

Vážení občané,
ve dnech od 8. do 20. 5. 2017
se delegace Města Nepomuk, složená
ze zastupitelů, podnikatelů, zástupce
církve a Mikroregionu, zúčastnila mise
do města São João Nepomuceno v Brazílii.
Cílem akce bylo navštívit družební
město ve státě Minas Gerais a upevnit
tak vztahy na základě fenoménu sv. Jana
Nepomuckého. Byli jsme srdečně přijati
nejen českou generální konzulkou
Pavlou Havrlíkovou a prefektem Luizem
Guadalupem, který je v pozici srovnatelné
s naším krajským hejtmanem. Cíl byl
naplněn příslibem návštěvy prefekta
s doprovodem v květnu 2018 v Nepomuku
a po církevní stránce byl postaven
„most“ v délce 10 000 km, který spojil
Nepomuk s brazilským SJN a na kterém
pomyslně „stojí a chrání“ obě města svatý
Jan z Nepomuku. Více se tématu věnuje
příspěvek Pavla Jirana na straně sedm,
na návštěvu odkazuje i foto na titulní
straně novin.

Jiří Švec, starosta města

Město Nepomuk zve všechny občany
na 17. zasedání městského zastupitelstva,
které se bude konat dne 15. června
od 19 hodin v sále bývalého hotelu Dvorec.

Společná fotografie z Brazílie (v popředí v bleděmodré košili starosta města
São João Nepomuceno, Ernandes Jose da Silva), foto Pavel Jiran (samospoušť)
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Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat.
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.
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Program jednání bude 10 dní před konáním zveřejněn na úřední desce
a webových stránkách www.nepomuk.cz. Bezplatná doprava z náměstí
Augustina Němejce (a zpět) bude zajištěna mikrobusem, odjezd v 18.45 hodin.
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Dotační program Dešťovka
otevřen: Splachujte a zalévejte
dešťovou vodou
Dešťovka. To je nový dotační program, který Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyhlásilo. Na lepší hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech půjde 100 milionů korun. Lidé
mohou podávat žádosti o dotaci od 29. května. Lidi má motivovat zachytávat dešťovou vodu a využívat ji například ke splachování WC nebo na zalévání zahrady. „Nový program pro občany,
hlavně pro vlastníky rodinných domů je zaměřený na využívání
dešťové vody na zálivku nebo splachování. Ty nejjednodušší systémy budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených
suchem,“ uvedl Richard Brabec, ministr životního prostředí. Výše
dotace se pohybuje od 20.000 do 60.000 korun podle pořízené
technologie. K této fixní části se připočítávají peníze na každý
krychlový metr nádrže. Minimální velikost nádrže musí být dva
metry krychlové. Dotace pokryje maximálně polovinu výdajů,
mezi které lze zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní
práce i úpravu rozvodů. Více informací na http://destovka.eu.
Lukáš Mácha, specialista CSS

Změna zákona usnadní
řidičům život
Dne 01. 06. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů. Nejdůležitější změnou
novely vedené pod č. 63/2017 Sb. je pozbytí povinnosti řešit veškeré administrativní úkony registru vozidel v příslušném bydlišti prodávajícího. Nově lze tyto úkony vyřešit na kterémkoliv
registru vozidel v rámci celé České republiky.
Jiří Bešta, vedoucí odboru dopravy
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Podmínky dotací na zateplení
bytových domů jsou v současné
době velmi výhodné

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období (2014–2020)
již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti,
co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů,
případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci
a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat
potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových
způsobilých výdajů projektu. MMR i nadále zjednodušuje proces
předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření
pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně
třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových domů
je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také
se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem
je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla,
informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů
Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny
např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo,
což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího
řešení. Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo
výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo
fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší
míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora
je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti
o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také na velké
panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější
v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů
v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti
o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč (téměř 1/5 podpory
všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě). Příjem žádostí
o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017. V případě,
že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další
informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště
Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
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Nepomučtí běželi po stopách Operace Kovboj
Také v letošním roce se nepomucké družstvo zúčastnilo
štafetového běhu „Po stopách Operace Kovboj“, který měl
za cíl připomenout ve světě legendární vojenskou akci 2. jízdní
průzkumné skupiny US Army – „2. kavalérie“ a jejích v boji
padlých příslušníků. Operace se uskutečnila na konci války
v roce 1945 v Hostouni a měla za cíl záchranu stáda vzácných
bílých lipicánských koní ze Španělské císařské jezdecké školy
ve Vídni, součásti světového kulturního dědictví. Letošní
4. ročník byl pokračováním řady zahájené generální zkouškou
v r. 2014, původně označené jako 0. ročník, a následujících dvou
ročníků (2015, 2016).

(partnerské město Hostouně), Žinkovy, US Army – následnická
jednotka 2. kavalérie ze základny ve Vilsecku, město Vídeň.
Na prvním úseku běžela za Město Nepomuk Vladislava
Růžičková, druhý úsek měl na starosti Roman Vodička, třetí
Ondřej Košan a štafetu přivedla do cíle na celkovém 7. místě
Gabriela Klášterková. Město Nepomuk prostřednictvím starosty
města všem účastníkům, zejména závodnicím, skládá obdiv
a děkuje za zodpovědný sportovní výkon a reprezentaci města
na mezinárodní scéně.
Jiří Švec, starosta

Termín: 28. dubna 2017
Místo startu: obec Eslarn / Bavorsko – od radnice
Čas symbolického slavnostního startu
všech členů štafet: 13.45 hod.
Čas ostrého startu: 14.00 hod.
Místo cíle: Hostouň

Popis trati: jedná se o trasu, po níž vnikla 28. 4. 1945 bojová
skupina „2. kavalérie“ přes frontovou linii do Hostouně:
od startu přes hraniční přechod Železná – Bělá n. R. – Hostouň
(prostor před zámkem); délka trati cca 25 km, délka l úseku
štafety cca 6,2 km. Složení štafet: čtyřčlenné, smíšené,
podmínkou účasti štafety je nejméně l žena ve štafetě, resp.
jeden muž, pokud by ostatními členy štafety byly ženy. K účasti
jsou zvány štafety z míst, k nimž má z historického hlediska
bojová cesta „2. kavalérie“ z roku 1945 vztah: Aš, Bad Kötzting,
Bělá n. R., Domažlice, Eslarn, Horšovský Týn, Hostouň, Klatovy,
Myslív, Nepomuk, Neukirchen b. hl. Bl., Vimperk, Waldthurn

Nepomuk si připomněl
osvobození města
V pátek 5. května 2017 přijel na náměstí Aug. Němejce konvoj Přátel 4. obrněné divize Prácheňsko. U pamětní desky
na radnici, k soše T. G. Masaryka, pamětní desce bratří Šloufů
ve Dvorci i památníku Nakloněný obelisk na Dubči byly položeny květiny a po proslovech zazněly také státní hymny.

Miroslav Krob

Změna otevírací doby na poště
Nepomuk 3 – Dvorec
po, út, st, pá: 8.00–10.00,
13.00–17.00
čt: 8.00–14.00

Foto Pavel Jiran
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Malá letní scéna
nabídne pestrý program

Nefestík – za málo
peněz hodně muziky

Nádvoří bývalé piaristické koleje na nepomuckém náměstí, kde je umístěna Malá
letní scéna, přes letní měsíce opět ožije – a snad tím také trochu přispěje k oživení centra města. Stejně jako v minulém roce je zde připraveno na každý víkend
živé hudební či divadelní představení. Na rozdíl od loňského roku byly stanoveny
pevné termíny vystoupení, takže si lze snadno zapamatovat, že každý pátek po osmé
večerní se na Malé letní scéně něco děje! Věříme, že rozmanitý kulturní program přiláká místní, přespolní i turisty do srdce našeho města a nabídne jim možnost příjemně strávit letní večer. Nabídka je snad dostatečně pestrá, aby si vybral téměř každý
a oproti loňsku přibylo i známých jmen. Dorazí tedy například písničkář Jaroslav
Hutka, šansoniérka Ester Kočičková či syn nepomuckého rodáka, hudebního skladatele Václava Zahradníka, pianista Jakub Zahradník. Scéna bude hostit i populární
komediální pořad Na stojáka! Také zde bude možné zhlédnout adaptaci Jirotkova
románu Saturnin doprovázenou živou dixielandovou kapelou či osobitou brněnskou
skupinu Mucha. Příznivcům rockové muziky určitě udělá radost klasika jihozápadočeského bigbítu Odyssea v čele s Václavem Běhavým. Sezónu na Malé letní scéně
zahájí již 2. června místní country-folková parta Když se sejdem a zakončí ji první zářijový víkend klatovsko-nepomucká skupina Pelíškové. Na většinu vystoupení na Malé
letní scéně bude vstupné opět dobrovolné. Na vybraná zpoplatněná představení bude
zajištěn předprodej. Akce se budou konat za každého počasí, jeviště i hlediště jsou
lehce zastřešené. V případě opravdu nepříznivých povětrnostních podmínek se akce
přesune buď do stodoly Rodného domu Augustina Němejce, nebo na sál do Dvorce.
Až budete v nadcházejících třech měsících přemýšlet, co s pátečním večerem, vzpomeňte si na Malou letní scénu!

Již osmý ročník festiválku nezávislé hudby, divadla a filmu zvaného
Nefestík se uskuteční ve dnech 23.–25.
června, a to opět v příjemných prostorách Zelenohorské pošty v Nepomuku,
která se promění v oázu pohody a příjemné zábavy. Na festivalu se představí
téměř dvě desítky kapel, množství DJů
i několik divadelních souborů. Přijedou
jak kapely, které u nás již vystupovaly
v minulosti a měly velký úspěch, tak
novinky – jako například klatovská funk-ska kapela Třískáč, projekt Vůdůkrů
míchající dancehall, reggae a rap nebo
třeba temná crossoverová kapela Myotox
z Plzně. Pásmo improvizovaných skečů
předvede v Nepomuku zbožňovaná
Divadelní jednota Brázda, své absolventské představení představí studenti
Ateliéru dramatické výchovy při Katedře
pedagogiky FPE ZČU v Plzni a nebudou
chybět ani loutková představení pro malé
i velké diváky. Filmová sekce bude tvořena zejména čerstvými snímky z pražské FAMU a pracemi studentů písecké
Filmové akademie Miroslava Ondříčka,
které doplní např. dokument o kapele
Psí vojáci. Tradičně nebude chybět venkovní scéna s živou hudbou a divadlem,
čajovna s komorním kinosálem, bar
s DJem za gramofony, zahradní výčep
s ohništěm i undergroundová elektronická tančírna ve sklepení. Stejně jako
v loňském ročníku bude i letos program obohacen o různé workshopy.
Připraveny budou i další zajímavosti.
Pořadatelé očekávají, jako obvykle,
několik set návštěvníků. Vzhledem
k množství vystupujících si tak festival
zachovává komorní až rodinnou atmosféru. A to i díky komunitnímu, dobrovolnickému způsobu realizace celého
projektu. Na Nefestíku se budou točit
výborná piva z Poličky i několika regionálních minipivovarů a podávat poctivé
regionální potraviny, na své si přijdou
zejména vegetariáni a vegani, ale ošizeni nebudou ani milovníci kvalitních
uzenin – součástí výčepu u táboráku
bude „buřtotéka“ – tedy nabídka špekáčků hned z několika malých regionálních řeznictví. Vstupné bude, jako
tradičně, dobrovolné. Neváhejte tedy
přijít alespoň na chvíli za novými hudebními objevy či starými známými.

Pavel Kroupa, místostarosta

Jakub Kurc, mluvčí z.s. Nepal
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Partnerství s São João Nepomuceno bylo stvrzeno

Zástupci města Nepomuk v čele se starostou Jiřím Švecem a Paterem Jiřím
Špiříkem podnikli úspěšnou misi do brazilského města São João Nepomuceno, kde
se v osmičlenné skupině mj. zúčastnili 16. května společných oslav svátku našeho
rodáka svatého Jana Nepomuckého. Při velice přátelském a srdečném setkání bylo
definitivně stvrzeno partnerství mezi oběma bezmála deset tisíc kilometrů přímou čarou vzdálenými městy, které vzniklo právě z popudu brazilského města.
Nutno přiznat, že po celou dobu našeho pobytu v Brazílii bylo druhou stranou
vše dokonale organizačně připraveno se vstřícnou pomocí generálního konzulátu ČR v Sao Paulo s částečnou podporou našeho Ministerstva zahraničí, za což si
zaslouží velké poděkování především generální konzulka Pavla Havrlíková, která připravila zajímavé pracovní setkání naší skupiny se zástupci brazilského státu Mínas
Gerais v jeho hlavním městě Belo Horizonte, při kterém došlo k výměně vzájemně
užitečných informací. Stejně tak si zaslouží poděkování Luis Quadalupe, honorární konzul v Mínas Gerais, který se postaral o organizaci úvodní turistické části
našeho pobytu, nejprve v Rio de Janeiro, a následně v Belo Horizonte a Ouro Preto.
Vrcholem našeho putování byl cíl naší mise, město São João Nepomuceno.
Tam jsme byli opatrováni především Luisem Pontésem, přímým původcem
vzniku partnerství obou měst, za což právě on si zaslouží poděkování největší.
Nezapomenutelným zážitkem pro všechny byla účast při velice početném procesí se sochou svatého Jana Nepomuckého do stejnojmenného kostela, kde jako
vyvrcholení oslav proběhla mše svatá v brazilském stylu plným barev, zpěvů, rytmů
a skvělé nálady všech zúčastněných. Absolutním vrcholem mše bylo předání daru
zástupcem naší Matice svatého Jana Nepomuckého do rukou místního Patera Andersona Januaria Hudsona, kterým byla podle původního nápadu Patera Slávka Holého
prsť vyzdvižená z místa narození svatého Jana Nepomuckého, uložená v umělecky
ztvárněné průhledné schránce autora Václava Česáka. Tohoto daru si všichni přítomní natolik považovali, že to dali najevo nejen dlouhým spontánním potleskem,
ale i slzami dojetí. To byl skutečně silný zážitek. Naše brazilská mise byla beze
zbytku splněna. Příští setkání se zástupci partnerského města São João Nepomuceno by se mělo uskutečnit napřesrok v našem městě Nepomuk. Alespoň tak to
na pozvání našeho starosty Jiřího Švece přislíbil starosta Ernandes Jose da Silva.
Pavel Jiran, zastupitel

Panorama Rio de Janeiro z Cukrové homole
Společná fotografie části brazilských a českých zástupců
pracovního jednání v Belo Horizonte 12. 5. 2017
Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého 16. 5. 2017
Kazeta s rodnou zemí
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Příprava strategického plánu:
Jaký Nepomuk bychom chtěli za 10 let?

1.
2.

Životní prostředí,
kultura, sport
a volný čas

Divadelní spolek Plánice

Dopravní infrastruktura,
podnikání
a cestovní ruch

3.

Život v obci

Pokládané otázky v pracovních skupinách
a odpovědi na ně byly následující:

Čím je Nepomuk jedinečný pro rozvoj cestovního ruchu?

Fenomén svatý Jan Nepomucký, blízkost Zelené Hory, klidná lokalita, cyklistika a muzea.
Jak hodnotí dopravní obslužnost města?

Chybí pravidelná linka MHD k nádraží, není doprava o víkendu,
je potřeba provést rekonstrukci povrchu náměstí, chybí parkoviště
u bytovek, problematická dopravní situace v Zelenohorské ulici.
Jak pomoci podnikání ve městě?

Podnikatelé uvedli, že vnímají špatnou komunikaci ze strany města,
uvítali by více městských prostor se sníženým nájemným, dotační
program pro rozvoj podnikání, více propagace v materiálech města.
Jak hodnotíte životní prostředí?

Zhoršené ovzduší při nízké inverzi (smog z aut, topení tuhými
palivy), nefungující odvoz odpadu, koncepční výsadba, nutná rekonstrukce technické infrastruktury (kanalizace, vodovod…).
Jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit?

Chybí více cyklostezek, inline dráha, koupaliště-biotop, relaxační park
Mihovka, park pod Normou u rybníčku. Celkem dostatečná nabídka
volnočasových aktivit – Fénix, spolky…, chybí nová budova ZUŠ.
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Ohlédnutí za poutí

Koncem dubna proběhlo v sokolovně první plánovací setkání
s veřejností nad strategickým plánem města, které mělo určit priority
občanů na příštích 10 let. Sešla se celá řada zajímavých podnětů,
z nichž vám ty nejčetnější či nejzajímavější představíme v tomto
článku. Jakub Hlaváček ze společnosti HaskoningDHV Czech Republic,
která strategický plán pro město zpracovává, na úvod setkání podotkl,
že se jedná o mimořádnou možnost, jak ovlivnit budoucnost města.
Postupně jsou oslovovány také zastupitelé, spolky, podnikatelé,
zajímavé osobnosti a aktéři regionu.

V rámci strategie
byly vymezeny
tři hlavní oblasti:

zprávy
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Jaké kulturní akce by mělo město podporovat?

Více peněž do grantového programu na podporu kulturních akcí
spolků, Svatojánský festival duchovní hudby, podpora kulturních akcí na zámku Zelená Hora, pouť, Nepomucký trojúhelník
a Pivní slavnosti.
Co považujete za největší přednost –
výhodu života v Nepomuku?

Klidná lokalita s relativní dostupností, Genius Loci, malebná
krajina, dostupnost volnočasových aktivit, bohatá historie.
Co považujete za nejzávažnější problém města?

Chybějící vztah mladých i dospělých k městu, vztahy občanů,
nekoncepční postupy vedení města, nedostatek pracovních
míst a příležitostí pro podnikání, mrtvé centrum města, zavřená
Zelená Hora, chybějící startovací byty pro mladé rodiny, málo
dotovaných stavebních pozemků, špatné propojení se Dvorcem.
Jak vidíte Nepomuk v roce 2025?

Opravené a živé historické centrum, zastavení odlivu obyvatel, druhé přirozené centrum Plzně-jihu (po Přešticích), žijící
město, pozitivně byla hodnocena anketa občanů v dubnových
Nepomuckých novinách na str. 11.

Pouťové atrakce

Tisíce lidí nalákala do našeho města tradiční Nepomucká pouť
s bohatým doprovodným programem, který začal už v pátek
19. května spuštěním atrakcí na náměstí, večer následovalo
představení Divadelního spolku Plánice „Jen žádný sex, prosím, jsme přeci Britové…“ – bláznivá komedie o tom, co všechno
se může stát, když zásilkový obchod pošle mladým manželům
místo švédských skleniček erotické zboží.
O víkendu se prostor rozdělil na několik scén, farmářský
a řemeslný program s hudebními a divadelními scénkami ovládl
Přesanické náměstí a Plzeňskou ulici, hlavní program s atrakcemi se pak odehrával na náměstí Augustina Němejce. Malá
letní scéna byla svědkem koncertů, které v podvečer vyvrcholili kapelou Rangers-Plavci. Tradiční se stala odpolední sobotní
akce v Unibricku, noc byla ve znamení řady pouťových zábav.
„Jezdíme do Nepomuku na pouť pravidelně, už vloni se nám
líbily scénky s hady a blechami na Přesanickém náměstí,
které jsme si nenechali s rodinou ujít ani letos,“ uvedla jedna

Richard Böhnel
se dočká stálé
expozice
Mikroregion Nepomucko inicioval
vznik stálé expozice Richarda Böhnela
v Rodném domě Augustina Němejce
v Nepomuku. Za tímto účelem se podařilo
získat finanční podporu Plzeňského kraje,
města Nepomuk a obcí Mileč, Chanovice,
Čížkov a Myslív. Dne 18. května proběhl
kontrolní den za účasti sochaře Václava
Česáka, rodiny Richarda Böhnela
i zástupců Mikroregionu Nepomucko nad
vznikající bronzovou bustou, ze kterého
vám přinášíme doprovodnou fotografii.
„Jsem velmi potěšena a dojata, že busta
vzniká, je velmi trefná a povedená. Baret
byl pro mého muže typický,“ uvedla pro
Nepomucké noviny Miroslava Böhnelová.
Ke slavnostnímu odhalení busty dojde
15. září v rámci vernisáže poslední
vzpomínkové výstavy.

Rangers – Plavci

z návštěvnic Jana Holá z Plzně. Petra Maštalíková ocenila speciální komentované prohlídky budovy arciděkanství a kostela
svatého Jakuba: „Vidět na vlastní oči obří obraz svatého Vojtěcha z Vrčeně, Starobrněnskou madonu či 3D historický obrázek
s Karlovým mostem bylo pro mě nevšedním zážitkem a osvěžením v celém pouťovém shonu. Snad se příští rok bude něco
podobného opakovat.“ Po celý víkend byla možná prohlídka
řady expozic včetně sklepů bývalého Dannerova pivovaru, kde
se usídlila strašidla. Církevní program byl především ve znamení
nedělních mší, po ranní dětské mši následovala poutní mše
svatá za účasti Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického a v 15.00 hod. pak adorace se závěrečným požehnáním.
Nepomucká pouť je nejstarší kontinuální městská slavnost
na území Nepomuku, trvající nepřetržitě od dob baroka. Dne
16. května se slaví svátek Jana Nepomuckému díky nepřesně
uvedenému datu úmrtí v kronice Václava Hájka z Libočan,
správné datum smrti je totiž 20. března.
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Téma k diskuzi:
Volnočasové aktivity
v Nepomuku

Nepomuk vzhledem ke své velikosti nabízí
poměrně širokou škálu volnočasových aktivit.
Z těch organizovaných můžeme zmínit
širokou nabídku volnočasového centra Fénix,
přes různé další spolky a sportovní oddíly až
k aktivitám mateřských a základních škol. Léta je
diskutována potřeba rekonstrukce sportovního
areálu u základní školy, na různých setkáních
o budoucnosti města se objevují především
tužby po vybudování biotopu či atletického
stadionu. V poslední době se začíná mluvit rovněž
o digitálním kinosálu při bývalém hotelu Dvorec.

téma k diskuzi
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Zeptali jsme se na názor
vybraných zastupitelů:

?

Jste spokojeni s nabídkou
volnočasových aktivit ve městě,
co zde podle vás chybí?

Karel Baroch, Zelení

Máme zde volnočasové centrum a myslím si, že různých
kroužků je tam dost. Navštěvují ho všechny věkové kategorie
od malých dětí až po seniory a pokrývá široké spektrum zájmů.
Dále se tady hraje tenis, fotbal, florbal, pétanque, šachy a je
tady i rybářský kroužek a pro ženy pak různá cvičení. Ale právě
pro ženy a děvčata je podle mě toho v Nepomuku málo, snad
jen tenis. Proto mně tady chybí atletika, hřiště na plážový volejbal, nebo dráha na in line. Spíš je třeba se zamyslet nad stavem některých sportovišť. Zastaralé a nevyhovující zázemí pro
sportovce ve sportovní hale – dokonce ne všechny prostory tam
slouží sportovcům a vrcholem je hřiště u školy. Ale snad tam
v budoucnu vyroste nový stadion pro atletiku a fotbal.
Vladimír Vokurka, ANO 2011 (bezp.)

Pokud budu mluvit za sebe, myslím, že na velikost města, má
Nepomuk celkem silné zastoupení v mnoha směrech kroužků,
sportovních oddílů i jiného vyžití. Radost městu dělají například mladí šachisté, florbalisti, fotbalisti, tenisové oddíly,

rybáři, ale i hudebníci při ZUŠ. Další kroužky jsou při ZŠ, ZUŠ,
Berušce a Fénixu. Trochu mi ve městě chybí přislíbené betonové
stoly na stolní tenis, umístěné třeba uprostřed sídliště, v parku
v Huti, nebo na Daníčkách tak, aby si mohl kdykoli kdokoli
zahrát, nebo udělat rodinný miniturnaj. Jistě jsem teď rozlítil
někoho, komu nabídka nevyhovuje, ale jak říká přísloví: „Není
takový ten, který by se zalíbil všem.“
Václav Kovář, ČSSD

Já osobně jsem s nabídkou aktivit ve městě této velikosti spokojen. Je jasné, že kdyby tu byl třeba bazén, že bych byl rád
a s rodinou ho navštěvoval, ale město velikosti Nepomuku
si to nemůže dovolit. I větší Horažďovice a Sušice na provoz
významně doplácí.
Václav Novák, KSČM

Za prioritu považuji zbudování in-line dráhy ve sportovním areálu u ZŠ Nepomuk. Mám ohlasy několika desítek lidí, že by tuto
dráhu rozhodně uvítali.

Anketa Kamily Dostálové k tématu:
Petr Duchoň

Já bych rád trávil volný čas především
sportem, ale, vzhledem k mému pracovnímu vytížení, to až tak není možné. Ale
mám rád sport, takže docela by se mi
zde líbila in-lineová dráha (prostor je
zde na sídlišti poměrně veliký), vůbec
bych se nezlobil, kdyby zde byl poněkud větší bazén. Každopádně bych uvítal bazén i pro dospělé. Zde by však bylo
zapotřebí, aby dospělé osoby ohlídaly
děti, když s sebou do bazénu přináší
smetí apod. Jinak si myslím, že volnočasové centrum pracuje na plné obrátky,
sportovní oddíl, jak kopané, tak petanqu,
děti hrají na hudební nástroje, navštěvují výtvarné kroužky, velmi zdařile pracuje pěvecký kroužek a v neposlední řadě
hudební škola. Že obyvatelé Nepomuku
dokáží trávit svůj volný čas různou tvůrčí

činností, dokazují různé výstavky a předváděčky, jak ručních prací, tak fotografií,
obrázků a podobných zajímavostí.
Jitka Brůhová

Na vaši otázku bych odpověděla asi
takto: myslím si, že v Nepomuku
opravdu by se našla spousta míst, které
by bylo možné využít pro trávení volného času a bylo by ho třeba využít především pro děti. Bylo by velmi pěkné
hřiště trochu větších rozměrů, kde
by byla např. inline dráha (konkrétně
jsem viděla v Plzni maminku, která
před sebou tlačila kočárek, a to mě zaujalo). Nebyl by špatný např. minigolf,
kde by se mohli krásně zapojit nejen
děti (dětský golf), ale i dospělí. Vůbec
bych nebyla proti, kdyby zde byl pěkně
upravený parčík, určený starším lidem,

Krátké zprávy
Černí baroni slaví 25. výročí. 4. června
1992 měl v kině premiéru film Černí
baroni. Od roku 1990 se jedná o druhý
nejúspěšnější film, co se návštěvnosti
kin týče. Vidělo ho tam 1 470 531 diváků
a utržil 26 394 300 Kč. Předběhl ho zatím
pouze snímek Tankový prapor.
Lidice si připomenou vyhlazení. Pietní
vzpomínka k 75. výročí vyhlazení obce
Lidice se uskuteční 10. června 2017. Mši
bude celebrovat Mons. Tomáš Holub,
biskup plzeňský (9.00 – 9.45 hodin).
Z Lidic pocházel rovněž MUDr. Karel
Podzemský, který měl lékařskou praxi
v Nepomuku a odpočívá na zdejším
hřbitově.
Edita Adlerová vystoupí v Dožicích.
V krásném prostředí běžně
nepřístupného kostela sv. Michaela
archanděla v Dožicích vystoupí
mezzosopranistka Edita Adlerová
za doprovodu Vladimíra Roubala.
Koncert proběhne 2. června od 19.00 hod.
a vstup na něj je zdarma. Po skončení
akce bude následovat sousedské setkání
s občerstvením.
Spolek pořádá příměstský tábor. Spolek
PaNaMo pořádá v Partolticích oblíbený
řemeslný příměstský tábor. Od 10.
do 14. července děti ve věku 8 – 14 let
získají spoustu informací o řemeslech,
poznají práci keramika, vyrobí si světelný
objekt, ozdobnou krabičku, hudební
nástroj a proniknou do tajů vaření. Více
informací na www.panamo.cz.
Muž spáchal sebevraždu. Na trati mezi
Nepomukem a Srby na jižním Plzeňsku

Jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit ve městě, co zde podle vás chybí?
toužících po odpočinku. Já vím, jeden
velmi hezký koutek byl vybudován vedle
restaurace "Bernard", ale to je umístěno
v ulici, v níž se především pouze projíždí auty na náměstí a starších lidí právě
v této ulici příliš nebydlí.

zprávy / policie
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skočil v 29. dubna po sedmnácté hodině
večer muž pod vlak, na místě zemřel.
Nehoda kompletně zastavila provoz
na železniční trati číslo 190 na několik
hodin.
Komentovaná prohlídka výstavy
Archeologie ze vzduchu. Ve Spáleném
Poříčí proběhne 7. června v 17.00 hodin
na zámku Spálené Poříčí komentovaná
prohlídka nové výstavy od Mgr. Martina
Čechury, která pojednává
o archeologických nalezištích z ptačí
perspektivy.
Cyklotoulky budou v červnu. Česká
televize odvysílá oblíbený pořad
Cyklotoulky s tématem Nepomuku
a okolí dne 10. června.
Florbalisté uspěli v semifinále
a postoupili do první ligy. V sobotu 20.
května vybojovali nepomučtí florbalisté
postup do finále 2. ligy, ale zároveň
i přímý postup do nejvyšší soutěže.
Blahopřejeme.
Má vlast cestami proměn rovněž
z Nepomucka. Do 20. června můžete
v Praze na Vyšehradě zhlédnout
zdarma výstavu, která zahrnuje rovněž
obnovu kapličky sv. Barbory v Železné
Huti a obnovu historického náměstí
ve Spáleném Poříčí.
Čížkov si připomene oběti války. Obec
pořádá 3. června vzpomínkovou akci
100 let od První světové války. Začátek je
v 10.00 hodin, proběhne vzpomínková
mše, položení věnců i koncert Ústřední
hudby Armády České republiky.

Opět jeden
krásný přírůstek
s nádechem historie

Iveta Černá, Štěpánka Kodýtková

Každopádně v Nepomuku by byla
potřeba většího sportovního využití volného času, vybudování zastřešeného
bazénu větších rozměrů, dále cyklostezka (jednalo by se mj. o zabezpečení
cyklistů při jízdě na kole). Rovněž by zde
bylo velmi přínosné vybudování Welness
centra včetně sauny.
A jaké nové volnočasové aktivity byste
preferovali vy? Hlasujte v anketě
na www.nepomuk.cz

Vážení spoluobčané, nezapomeňte
se podívat na překrásný přírůstek s nádechem historie města Nepomuku. Jedná
se o zdařilý pohled na „staronovou“
studnu, která je obnovena v blízkosti
Zelenohorské pošty (Lesáku). Dobré dílo
se podařilo a opět nás přiblížilo k dobám
zářivé historie.
Kamila Dostálová

Foto Lukáš Mácha
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Z činnosti Policie
Nepomuk
V období od 12. 4. 2017 do 12. 5. 2017 byla
ze strany OOP Nepomuk řešena řada případů,
z nichž si některé zaslouží pozornost. Tím
nejzávažnějším bylo bohužel úmrtí na trati
Plzeň-Nepomuk, kdy byl 29. 4. u obce Srby
sražen vlakem muž. Na místě byly účastny
i další složky IZS. Případ je v současné době
stále vyšetřován, a to službou kriminální policie a vyšetřování. V oblasti BESIP byly zjištěny
dva závažnější přestupky, a to 2. 5. v ranních
hodinách, kdy 56letý muž nezvládl na silnici
č. I/20 řízení BMW, u Borku vylétl ze silnice
a narazil do zbytku milníku na křižovatce
silnic Nepomuk-Žinkovy-Plzeň. Dechová
zkouška byla negativní. Řidič nesouhlasil
s blokovou pokutou a věc tak bude řešena
ze strany MěÚ Nepomuk. Následujícího
dne odpoledne byl v obci Kasejovice hlídkou OOP Nepomuk kontrolován 53letý řidič,
který hlídce nepředložil doklady předepsané k řízení a provozu vozidla. Následně
bylo zjištěno, že vozidlo má zadržené osvědčení o registraci vozidla. Za tento přestupek
hrozí řidiči zákaz řízení. Ve výše uvedeném
období se na služebnu OOP Nepomuk dostavil muž, na kterého se obrátilo několik přátel s tím, že mají finanční problémy. Muž si
proto postupně půjčil více než 100 000 korun,
které svým přátelům předal a uvěřil jim, že
půjčky budou splácet za něho. Toto se však
nestalo a v případě nesplacení uvedené
částky hrozí muži exekuce. Případ je v současné době vyšetřován oddělením hospodářské kriminality. Poslední případem, který
stojí za zmínění, bylo oznámení o pohřešování syna dne 11. 5. 2017. V odpoledních
hodinách se na obvodní oddělení dostavil
muž německé státní příslušnosti, který uvedl,
že jede na kole se svým synem z Kolína nad
Rýnem do Budapešti. Dnes se však rozdělili
s tím, že se sejdou v Nepomuku. Po příjezdu
do města však zjistil, že se zde syn nenachází.
Situace byla zkomplikována tím, že ani jeden
z cyklistů neměl v mobilním telefonu aktivovaný roaming. Byly proto prověřeny nemocnice, kontaktovány zdravotnické záchranné
služby, zda nebyla daná osoba transportována, a vyrozuměny okolní útvary policie. Syn se nakonec ve večerních hodinách
ozval, že dojel do Strakonic, kde se ubytoval.
Rádi bychom upozornili na novelu přestupkového zákona, účinnou od 1. 7. 2017, kdy
se výše horní hranice blokové pokuty zvyšuje
z 5 000 korun na 10 000 korun. Dále 31. 5.
2017 vešel v účinnost úplný zákaz kouření
v restauracích, jako součást tzv. protikuřáckého zákona. Na závěr bychom chtěli požádat
o zvýšení pozornosti na pozemních komunikacích, neboť se s příchodem léta zvýší počty
cyklistů. Žádáme proto řidiče o zvýšenou opatrnost a cyklisty o užívání přileb.
Za OOP Nepomuk pprap. Patrik Keller
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Jubileum sborníku Pod Zelenou Horou

Žadatel / Název projektu

Celk. rozpočet

Schválená dotace

Pod Zelenou Horou, z. s. / ODHALENÍ OLTÁŘE NA ZELENÉ HOŘE

30 000 Kč

15 000 Kč

Matice sv. Jana Nepomuckého / SVATÝ JAN ČECHŮM DÁN

25 000 Kč

12 000 Kč

4 000 Kč

2 000 Kč

Pro Nepomuk, z. s. / DĚTSKÁ MAŠKARNÍ – NATÁLKA HRYCHOVÁ

12 000 Kč

4 000 Kč

Pro Nepomuk, z. s. / DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ – ČIPERKOVÉ

16 500 Kč

5 000 Kč

61 000 Kč

7 000 Kč

40 000 Kč

7 000 Kč

TJ Slavoj Dvorec, z. s. / DĚTSKÝ DEN NA STADIONU VE DVORCI

38 000 Kč

12 000 Kč

Fotoklub Nepomuk / VÝSTAVA JINDŘICHA ŠTREITA "BRÁNA NADĚJE" A VÝSTAVA FOTOKLUBU NEPOMUK

15 000 Kč

6 000 Kč

Nepomucké kuchařinky z. s. / XI. NEPOMUCKÁ HNĚTÝNKA a jiné akce

16 200 Kč

6 000 Kč

152 000 Kč

15 000 Kč

69 500 Kč

5 000 Kč

Nepal, z.s. / PPPPPPP – PARÁDNÍ PÍSNĚ PŘI PÁTEČNÍM PĚŠÍM PIVNÍM POCHODU

8 000 Kč

2 000 Kč

MC Beruška Nepomuk / LAMPIONOVÝ PRŮVOD

6 000 Kč

2 000 Kč

MC Beruška Nepomuk / DĚTSKÝ DEN

13 000 Kč

5 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk / DĚTSKÝ DEN ANEB S HASIČI HURÁ NA PRÁZDNINY

28 350 Kč

10 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk / PÁLENÍ ČARODĚJNIC

11 450 Kč

5 000 Kč

ZO Českého zahrádkářského svazu Dvorec / ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH KOLED U KAPLIČKY VE DVORCI

Pionýr, z. s. Pionýrské skupiny Nepomuk / KULTURNÍ AKCE PIONÝR, Z. S.
PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK 1. poloviny roku
Pionýr, z. s. Pionýrské skupiny Nepomuk / KULTURNÍ AKCE PIONÝR, Z. S.
PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK 2. poloviny roku

Nepal, z. s. / NEFESTÍK 2017
Nepal, z.s. / ZELENOHORSKÉ VINOBRANÍ 2017

CELKEM

120 000 Kč

2) Podpora sportovních akcí v roce 2017
Žadatel / Název projektu

Celk. rozpočet

Schválená dotace

Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk / Krajský halový přebor v rybářské technice

15 880 Kč

5 000 Kč

Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk / Nepomucká plavaná

20 000 Kč

4 000 Kč

Klub českých turistů odbor Nepomuk / XXXV. ročník pochodu "Podzim pod Zelenou Horou"

27 000 Kč

12 000 Kč

322 763 Kč

18 000 Kč

1 157 627 Kč

19 000 Kč

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk / Sportovní akce Pionýr, z.s. – pionýrské skupiny Nepomuk

46 600 Kč

10 000 Kč

TJ Slavoj Dvorec – oddíl JUDO / Jarní turnaj v judu – XI. Ročník

33 000 Kč

10 000 Kč

6 700 Kč

2 000 Kč

10 150 Kč

5 000 Kč

10 500 Kč

2 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk / Noční toulání pod Zelenou Horou

19 000 Kč

5 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk / Nepomucký chaos

18 800 Kč

7 000 Kč

6 050 Kč

3 000 Kč

60 000 Kč

18 000 Kč

Automoto klub Nepomuk v AČR / XXXV. NEPOMUCKÝ TROJÚHELNÍK
Automoto klub Nepomuk v AČR / Mistrovství světa v sidecarcrossu 2016

TJ Slavoj Dvorec – kopaná / Turnaje v malé kopané "Memoriál Jiřího Maška Dvorec 2016"
Šachový klub Dvorec / Memoriál Dr. Kadery – šachový turnaj o nepomucký talíř
Myslivecký spolek Nepomuk z. s. / Otevřený závod ve střelbě na asfaltové
terče o putovní pohár starosty města Nepomuk

Fotbalový klub Nepomuk / Zimní halový turnaj starších žáků
Fotbalový klub Nepomuk / Internacionálové 2017
CELKEM

120 000 Kč

Ze sobotní exkurze, návštěva synagogy v Kasejovicích,
zleva: V. Červenka, R. Tykal a V. Kokošková

1) Podpora kulturních akcí v roce 2017

Stěrače u auta se pořád přede mnou míhají. Prostě nepřestává
ani na chvilku od rána pršet. Jedu do Přeštic, kde se koná
setkání dopisovatelů a čtenářů sborníku Pod Zelenou Horou.
Setkání má název "Regionální historie a kultura". Těším se.
Deštivé počasí vlastně takovým setkáním přeje. Je pátek odpoledne, 28. dubna 2017.
Malý sál Kulturního a komunitního centra (KKC) je už
zaplněn návštěvníky, pro které je připraveno i občerstvení.
Přeštičané jsou dobrými hostiteli. Za předsednickým stolem sedí ti, kdo jsou duší sborníku – Roman Tykal a Věra
Kokošková z Přeštic, Jana Benediktová a Pavel Motejzík
z Nepomuka. Židle uprostřed je ještě prázdná, čeká na přednášející. Program je dvoudenní, po dnešních referátech čeká
na účastníky ještě sobotní exkurze na Kasejovicko a Lnářsko.
Po 14. hodině nás energicky a přitom příjemně vítá v KKC
Martina Míšková. Po ní se ujímá slova pan Roman Tykal.
Podává stručný přehled o tom, jak vlastivědný sborník začal
vycházet a jak vycházel. Letos je tomu už 85 let, kdy se objevilo jeho první číslo (v r. 1932). Ale nebylo přáno tomu, aby
se linie vycházení nepřerušila. Po různých peripetiích bylo
vycházení obnoveno v r. 1997, takže se letos slaví 20. výročí
novodobé existence.
Mgr. Michal Tejček je druhým přednášejícím. Pokládá
na předsednický stůl horu knih, které postupně nechává kolovat publiku. Jeho přednáška má název Přehled regionálního
bádání na Přešticku. Tento historik, mj. předseda Spolku pro
záchranu historických památek Přešticka a kronikář Přeštic,
srší energií, moc dobře se poslouchá. Líbí se mi úvod jeho přednášky. Vymezuje regionalistiku touto definicí: regionalistika
se zabývá detailními dějinami určitého území. A dodává: regionální historie je otevřena poučeným laikům, jimiž jsou zvláště
učitelé a kronikáři. Z jeho slov je cítit, že se pokorně sklání před
prací ne-odborníků, kteří znalostmi rodného kraje, vtělenými
do textů, posléze publikovanými, leckdy i předčí fundované
historiky. A pak už jsme informováni o plejádě přeštických
písmáků, kronikářů, kněží i učitelů, kteří věnovali svůj volný
čas regionálnímu zkoumání Přešticka. O založení muzea v Přešticích se zasloužili v r. 1935 RNDr. Karel Hlávka a učitel Václav
Černý, první tištěnou historii Přeštic napsal Emanuel Václav
Řičák (zemř. 1904), zakladatelem moderní historiografie Přešticka je Adolf Šlégl (zemř. 1933). V r. 1980 zemřel Václav Vacek,
zabývající se mj. dialektologií. Jmen a tváří, které jsme mohli
vidět na promítacím plátně, je hodně.
Archivářku z Blovic, Mgr. Petru Martínkovou, evidentně
zajímá spolkový život. Téma její přednášky: Spolkový život

na Přešticku v letech 1867-1951. Přednáška byla nabitá fakty
o spolkovnictví vůbec, o spolčovacím právu a jeho zákazech,
o důležité roli spolků v 19. stol. V r. 1867 byl v Rakousku-Uhersku přijat nový zákon o spolcích, který přejala i první
republika. Přednášející uváděla i některé "perličky" – např.
cyklistický spolek fungoval tak, že se v něm členové učili jezdit
na kole a předčítali o jízdě na kolech.
Velmi zajímavě promluvil historik umění PhDr. Viktor
Kovařík. Jeho přednáška vycházela z výsledků knihy vydané
v r. 2015 a věnované tématu mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů na území Plzeňského kraje.
Spoluautorem knihy je PhDr. Pavel Zahradník, archivář. Při
přednášce byly promítány fotografie pilířů a sloupů na Nepomucku a Přešticku.
Všichni v Nepomuku víme, že sloup se sv. Vojtěchem
stojí před budovou arciděkanství. Ale jen nemnozí vědí,
že autorem sochy je Jan Kořínek a donátorem Václav Vojtěch ze Šternberka, mecenáš barokního umění. Sloup stál
původně na náměstí, přesunut na nynější místo byl v 70. letech
a restaurován byl v r. 2015. Nedaleko od něj, v areálu kostela
sv. Jakuba, se nachází torzo sloupu s Madonou Zelenohorskou (1688), který stál původně u čp. 76. Donátorem je Daniel
F. Táborský. V. Kovařík hovořil i o méně známých světeckých
sloupech nacházejících se ve venkovském prostředí. Byla to
prostě lahůdka pro toho, kdo chce vědět něco víc o světeckých
sloupech a pilířích, které tak úžasně krášlí českou krajinu.
Bohužel, někdy z nich zbylo pouhé torzo.
Poslední přednáška, kterou jsme bez dechu sledovali,
se vztahovala k dominantě Nepomucka, Zelené hoře. Přednášejícím byl urostlý mladý příjemný policista, Patrik Keller.
I on doprovodil svoje slova obrazovým promítáním. Ponořili
jsme se spolu s ním do nepříliš radostného období, do časů
2. sv. války, kdy do Nepomuka a na zámek na Zelené hoře přišli nacisté. P. Keller nastínil posluchačům obraz fungování
Funkschule (spojařská škola) a Fahrschule (autoškola). Z jeho
odpovědí na dotazy posluchačů bylo znát, že jeho znalosti
nejsou povrchní. Příští rok se můžeme těšit, že vyjde P. Kellerovi
knížka, jejíž součástí budou i informace o působení nacistických složek na Nepomucku. Z Přeštic jsem odjížděla s dobrým
pocitem – čas, který jsem tam strávila, nebyl promarněný.
Dozvěděla jsem se mnoho zajímavého a pobyla jsem mezi lidmi,
kteří věnují nezištně svůj čas studiu a poznávání rodného kraje.
A předávají to dál. Bohu díky za ně!
Marie Bílková
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Skořice a hrad Dršťka
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Oslava Dne Země
v Mateřské škole Nepomuk

Okolí Skořic kolem roku 1895
(In Západní Čechy, 1897)

Při západní hranici CHKO Brdy, na jihu Rokycanska, se rozkládá nevelká obec Skořice. Hraničila s někdejším Vojenským
újezdem Brdy, dnes její území zabíhá hluboko do bývalého
armádního prostoru, neboť jí připadla i většina katastru zaniklé
vesnice Kolvín.
Jméno Skořice se neodvozuje od voňavého koření, ale
vykládá se jako ves lidu Skorova (skor – rychlý, bystrý). Prvně
se obec připomíná r. 1352, v souvislosti se zdejším, původně
gotickým kostelem sv. Václava. Původně patřila ke zboží nedalekého hradu Dršťky (Dršky, též Losumberku), který vlastnil rod
Ronšperků. Následně se dostala pod rožmitálské panství a pak,
za Gryspeků z Gryspeku k panství mirošovskému. V baroku,
kdy se Mirošovsko ocitlo pod vládou Vratislavů z Mitrovic,
se v důsledku jejich zadlužení Skořice dostaly do dražby, v níž
panství koupila císařská komora.
Historické jádro Skořic se vypíná vysoko nad okolním krajem. Tvoří je již zmíněný kostel se hřbitovem, farou a bývalou
školou. Celek poněkud připomíná scenerii z Raisových Zapadlých vlastenců. Na východ od vsi se zvedá mohutný vrch Palcíř,
který vlastně odděluje Skořice od Padrťské kotliny. Podle staré
pověsti, nejspíš vymyšlené vlasteneckými romantiky v 19. století, tu stával posvátný lipový háj starých Slovanů. Jak pravil
ctihodný starožitník (tak se říkávalo prvním archeologům),
páter Krolmus, obřady zde prý řídil pohanský kněz Drvan…
Nu, a co ten hrad s prapodivným, posměšně znějícím jménem? Název Dršťka je prý odvozen od toho, že skála, na které
pevnost stojí, nebo spíše stávala, má zdrsnělý povrch jako
hovězí droby. Což rozhodně není pravda. Ve skutečnosti je
jméno odvozené od staročeského „dřieščie“, tj. řídký, křovinatý, mladý les. Mimochodem, stejný slovanský základ má
i název německých Drážďan – Dresden. Dršťku, nevelké opevněné místo na dvou buližníkových skalách si vystavěli výše
uvedení Ronšperkové, kteří z tvrze Dvorec ovládali i nedaleký

Mirošov. Ronšperkové prosluli nejen jako rytíři, příležitostně
i loupežní, ale Zdeněk z Dršťky býval purkrabím na Horšovském Týně. Ronšperkové prosluli jako odpůrci husitů a Zdeněk
se na straně katolíků a umírněných podobojí zúčastnil i bitvy
u Lipan. Po něm se hradu ujal ostřílený rváč a lapka Zdeněk
Kolvín z Ronšperka, a pak následoval Břeněk. Ten hrad udržel
i za vpádu husitů do krajiny spojeném s vypleněním teslínského proboštství. Břeněk zemřel bezdětný a r. 1454 byla Dršťka
prohlášena za královskou odúmrť. Což je však první a také
poslední písemná zpráva o hradu. Král jej pak věnoval Oldřichu z Rakové, ale pravdě podobná je teorie, že Dršťka nebyla
od Břeňkovy smrti již více panským sídlem. Stavba postupně
chátrala, ač nikdy nebyla dobyta, ani nevyhořela. Opuštěný hrad
se stal pro kolvínské a skořické obyvatele zdrojem stavebního
kamene, zbytky zdí se zřítily a dnes na tomto místě rozezná
zbytky někdejšího hradu asi jen opravdu cvičené oko.
Dršťka se původně skládala z věže a paláce na větším skalisku, kde se tísnilo i malé nádvoří. Menší skalní blok tvořil asi
základ další, malou věží. Hrad bývá uváděn jako typ malého
středověkého opevněného panského sídla.
Co by to však bylo za hrad, kdyby neměl svá strašidla! Zde
se vyskytovalo jedno s hudebním nadáním. Pocestné děsil neviditelný dudák. Pokud se mu někdo posmíval, rozehrál své dudy
tak, až řvaly jako rozběsněná vichřice. Narušitel klidu se pak
musel zachránit zběsilým úprkem přes lesy, což zpravidla
odstonal. Zajímavé je, že setkání s dudákem bývala popisována
hlavně při návratu z některé z padrťských hospod. Dnes již není
Padrť, ani její hostince, ale nezoufejte! V hostinci s penzionem
U svatého Jána ve Skořicích rozhodně o hladu a žízni nebudete. Můžete si pak odskočit k Dršťce na dudáka zavolat. Ovšem
pouze na vlastní nebezpečí!
Martin Lang, Muzeum Středních Brd Strašice

Noční prohlídka muzea
Muzeum krojů a zapomenutých řemesel v Žinkovicích zaznamenalo od začátku roku 2017 do druhé poloviny května na 700
návštěvníků. Bohužel v úterý v noci z 16. na 17. května navštívil muzeum nečekaný host a odnesl si jednu figurínu oděnou
do staňkovského kroje i s popiskou. Naštěstí zanechal na místě
několik otisků a pachové stopy. Obdobné identifikační stopy
byly nalezeny i v okolí muzea. Zatím tuto záležitost považujeme
za žert. Pokud však kroj nebude do 10. 6. 2017 navrácen, budeme
událost chápat jako záměrné poškození sbírky a začneme jednat.

Zjištěné stopy poskytneme Policii České republiky a požádáme
o jejich zanesení do centrální databáze. Tím předpokládáme,
že při jiném trestném činu bude pachatel identifikován. Rovněž
se upínáme k naději, že při obměně občanského průkazu nebo
při jiném odebírání biometrických prvků občanů bude odhalena
identita nenechavého návštěvníka. Poškození sbírky lze posuzovat vzhledem k hodnotě a stáří zmizelé věci za trestný čin.
Jiří Tetzeli

Každý rok oslavujeme v naší mateřské škole Den Země. Většinou
jdeme společně do přírody a plníme úkoly, při kterých se učíme
poznávat květiny, živočichy, hmyz, třídíme odpad a podobně.
Na závěr vysázíme květiny, jako symbol jara. Je to podle toho,
jak si třída, která tento projekt pořádá, vymyslí a naplánuje svůj
záměr. Tyto akce byly většinou bez rodičů.
Letos jsme vymysleli něco jiného, a to brigádu na školní
zahradě, při které nám pomohou rodiče. Nejdříve se nám nedařilo vybrat termín, protože po teplém březnu nastala opět zima,
ale nakonec jsme se domluvili, že akce vyvrcholí 3. května 2017
od 15 hodin. Paní učitelky ze třídy Šikulů sháněly rýče, motyčky,
lopaty, plachty, barvy, štětce a jiné nářadí, abychom měli možnost se zapojit všichni, kdo přijde.
A přišli… Přišli rodiče s dětmi, paní učitelky a provozní zaměstnanci a všichni jsme se pustili do společného díla. Někdo brousil a natíral prolézačky nebo mašinku, jiní vypleli záhonky,
zastřižen byl živý plot. Také jsme společně vytvořili nový záhon
s keříky. Celá zahrada se shrabala a uklidila a začala se pyšnit
novými prolézačkami, barevnými lavičkami a krásně vybarveným vláčkem, který je ozdoben květinami. A my všichni dohromady jsme měli hned dobrý pocit z dobře odvedené práce.
Skončili jsme v sedm hodin večer, ale neodcházeli jsme hladoví,
paní kuchařky pro nás měly připravené špekáčky, na kterých
jsme si opravdu pochutnali.
A co bylo cílem tohoto projektu? Cílem bylo, aby děti a rodiče
společně spolupracovali při zvelebování školní zahrady a děti
se tak učily lásce k přírodě, vytváření estetického prostředí
a poznaly, že nic nevzniká jen tak. Rodiče dětem na oplátku
ukázali svoje šikovné ruce, pracovitost, zápal pro věc a ochotu
pomáhat, za což jim patří náš velký dík.
Za celý kolektiv Mateřské školy Nepomuk
Klára Řežábková, ředitelka

MŠ Nepomuk

17

18
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Slavnosti svobody
Ráno jsme se všichni setkali na nádraží. Když přijel vlak, všichni jsme nastoupili a vlak
odjel. Po příjezdu do Plzně jsme šli do Křižíkových sadů. Tam nás čekal pan průvodce,
který nám vyprávěl o osvobození Plzně, zbraních, tehdejší vojenské hygieně, vojenském
zdravotnictví, vojenském oblečení pro ženy. Pak jsme šli k Plaze, kde bylo něco jako
vojenské muzeum ve stanu. Potom jsme si něco málo koupili v Plaze. Cestou k nádraží
jsme viděli synagogu a budovu divadla. Na nádraží jsme nasedli do rychlíku a vyrazili
jsme na cestu domů. Výlet se mi moc líbil.
Adam Klaus, 5.A

Výlet do lázní
Dne 11. 5. 2017 se deváté třídy zúčastnily školního výletu do Karlových Varů
a Františkových Lázní. Nejdříve jsme v Karlových Varech navštívili sklárnu Moser. Zde
jsme měli možnost prohlédnout si výsledky skvělé práce zdejších sklářů, podívali jsme
se na vzdělávací film a následně jsme si prohlédli sklářskou dílnu. Po prohlídce sklárny
jsme vyrazili do Františkových Lázní, do přírodní rezervace SOOS, kde jsme si mohli
po předem vyhrazené cestě prohlédnout člověkem nedotčenou přírodou, jejíž vzhled
byl fascinující a obsahoval rašeliniště a bahenní sopky, které byly pro většinu z nás
nejzajímavější. Celý tento výlet jsme si všichni velice užili.
Lucie Formanová
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Úspěšná premiéra
Letos poprvé se naše škola zúčastnila
soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů na hřišti u základní školy
v Žinkovech. Nad tímto sportovním kláním převzali záštitu čeští olympionici
a úspěšní účastníci pak v krajských kolech
a v celostátním finále prožívají podobné
zážitky jako dospělí reprezentanti. Na hřišti za chladného počasí soutěžila družstva
ze 4 nepomuckým dívkám a chlapcům
vítězství v družstvech a několik umístění
mezi nejlepšími třemi soutěžícími v různých disciplínách. Jako vítězné postoupí
naše družstvo do krajského kola, to
se uskuteční koncem května v Tachově.
Touto cestou děkujeme nepomuckým hasičům za ochotu a vstřícnost při zajištění
dopravy na soutěž.

Výstava v Praze
Osmáci a deváťáci navštívili v Praze
výstavu s názvem Bodies. Informace
na webu Výstavy v Praze o výstavě uvádí:
"..... na výstavu, která na jedné straně
šokuje a na straně druhé učí a pomáhá
poznávat. Ano, výstava Body The Exhibition je opět v Praze. Poznejte, jak lidské tělo
vypadá a funguje. Výstava přináší desítky
zcela nových exponátů. Svým rozsahem
a počtem exponátů vysoce přesahuje vše,
co bylo dosud v České republice k vidění.
Výstava zve návštěvníky na detailní cestu
po lidském těle, přes kosterní systém, svalstvo, reprodukční orgány, dýchací orgány,
krevní oběh a další části lidského těla.
Výstava na svých exponátech názorně
ukazuje poškození lidského těla následkem přejídání a nedostatku cvičení
nebo zdravé plíce vedle zčernalých plic
kuřáka. Tyto reálné a pro mnohé šokující
příklady jsou mnohem silnějším podnětem k zamyšlení se nad svým přístupem
k životu než jakýkoli text nebo obrázky
v učebnicích. Každý návštěvník výstavy
se tedy nejen detailně seznámí s lidským
tělem a jeho funkčními mechanismy, ale
pochopí také jeho zranitelnost a nutnost
se o něj dobře a zodpovědně starat."

ZŠ Nepomuk
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Výchovně
preventivní akce
s Policií České
republiky
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Dějepisná olympiáda v Brně
Vítěz krajského kola dějepisné olympiády Daniel Prchal z nepomucké ZŠ strávil jeden
víkend při celostátním finále Brně. Spolu s dalšími 31 nejúspěšnějšími finalisty absolvoval komentovanou procházku v centru Brna. Obsah odborného komentáře procházky
byl současně inspirací pro finálový test.

V rámci prevence se pro žáky druhých, třetích a čtvrtých tříd uskutečnila
ve spolupráci s Policií České republiky
výchovně preventivní akce. Pro druháky
a třeťáky zasvěceně přednášel policista
se svou kolegyní. Oba pracují jako preventisté a s touto činností mají bohaté
zkušenosti. Pro druháky a třeťáky bylo
zvoleno téma osobní bezpečí. Čtvrťákům
přiblížili, jak se chovat v případě setkání
s cizími lidmi nejen v běžném každodenním životě, ale i v oblasti sociálních
sítí. Ve všech skupinách byly do přednášené problematiky aktivně zapojovány
děti, které velmi ochotně spolupracovaly.
Poděkování patří policistům za velmi
vstřícný přístup a dětem za příkladnou
pozornost a aktivitu.

Pohár rozhlasu a účast naší školy
a na hranici osobních možností. Přesto, pokud se chceme stát
důstojnými soupeři družstev Blovic a Přeštic, máme před sebou
ještě mnoho práce a snažení. V kategoriích starších chlapců
a dívek (8.–9. třída) jsme neuspěli a obsadili 8. a 7. místo. V kategorii dívek nás reprezentovaly v naprosté většině žačky 8. tříd,
a proto zde existuje naděje pro zlepšení v dalším roce. Přesto
všichni zaslouží respekt a poděkování za to, že přijali tuto výzvu
reprezentovat školu mnohdy v disciplínách, které byly jistým
kompromisem vzhledem k pravidlům této soutěže.
Naši školu reprezentovali:

Mladší žáci: Martin Růžička, Tomáš Puška, Lukáš Sládek,
Jan Kohout, Matěj Skala, David Fiala, Patrik Panoš, Dominik
Kepka, Jan Ostříž, Michal Diviš a Lukáš Malecký

Besídka

Vážení sportovní čtenáři,

Hezkou besídku připravili holky a kluci
spolu se svou třídní p. uč. Kodýtkovou pro
rodiče, prarodiče, sourozence a všechny,
kteří třídu 4. A navštívili. Během programu
zaznělo několik písniček, děti zahrály
scénky z několika pohádek, došlo i na kouzelnická vystoupení a hru na hudební
nástroje. Celý program výborně pobavil
všechny přítomné a sluší se poděkovat jak
žákům školy, tak i třídní p. učitelce za přípravu hezkého odpoledne.

přinášíme Vám shrnutí našeho účinkování na slavné atletické
soutěži Pohár rozhlasu, která byla uspořádána v Přešticích pro
žáky 2. stupně základních škol. V kategorii mladších žáků kluci
obsadili krásné 3. místo, přestože vítězné družstvo Blovic a stříbrný tým z Přeštic nás válcovali. V individuálním hodnocení vynikal Martin Růžička, který obsadil stupně vítězů v hodu míčkem
a běhu na 60 metrů a dokázal, že je opravdu všestranným sportovcem. Velice nás potěšila štafeta, která se chlapcům opravdu
povedla, byl to krásný závod. V kategorii mladších žákyň jsme
obsadili 4. místo, které v konkurenci 12 škol je opravdu cenné.
Individuální výkony jednotlivých dívek byly opravdu hodnotné

Mladší žákyně: Nikola Rašková, Andrea Tyrpeklová, Marie
Krumpholcová, Simona Martincová, Betty Richtrová, Hana
Strolená, Jana Malinovská, Lucie Lukášová, Kateřina Pleskačová,
Eliška Týmlová a Jana Týmlová
Starší žáci: Jakub Záleský, Antonín Viktora, Daniel Matejov,
Jiří Bárta, František Krumpholc, Jakub Valenta, David Holub
a Milan Černý
Starší žákyně: Denisa Milotová, Petra Fialová, Kristýna
Michálková, Aneta Šedivá, Gabriela Lazariková, Magda
Šimečková, Václava Kulová a Katka Fořtová
Všem sportovcům blahopřejeme
k reprezentaci naší školy! Tělocvikáři ZŠ Nepomuk
Rubriku o ZŠ Nepomuk připravuje Milan Demela, ředitel
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Rozhovor
s Lubomírem Brabcem
a Jaroslavem Svěceným
Text: Ivana Urválková
Foto: archiv umělců

Lubomír Brabec

Jaroslav Svěcený

Otázky pro Lubomíra Brabce:
Je o vás známo, že jste plzeňský rodák.
Máte snad také vztah k našemu kraji?

Před dvěma lety vystupovali Jaroslav Svěcený s Lubomírem Brabcem v rámci
Svatojánského hudebního festivalu na zámku Žinkovy. Předem vyprodaný
koncert však nemohlo navštívit mnoho zájemců z Nepomuku. Jsme proto
hrdi, že vám můžeme oznámit, že se nám podařilo zajistit pro letošní ročník
Svatojánského hudebního festivalu vystoupení mistra Jaroslava Svěceného
a Lubomíra Brabce v Nepomuku ve středu 21. června v 19.00 hod. přímo
snad v kolébce svatého Jana Nepomuckého, v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Třetí ročník Svatojánského hudebního festivalu probíhá pod patronací Jeho
Eminence Dominika kardinála Duky arcibiskupa pražského, v jihozápadních
Čechách v předhůří Šumavy, tedy tam, kde byl kult sv. Jana Nepomuckého
nejsilnější. Další koncerty budou například v Písku, v Praze, v Nezamyslicích,
v Domažlicích nebo v kladrubské katedrále. Vstupenky si můžete zakoupit
na www.plzenskavstupenka.cz, v informačním centru Nepomuk či na místě
jednu hodinu před začátkem koncertu.

Narodil jsem se v Plzni, ale rodina mé maminky pocházela
od Spáleného Poříčí. Dětství jsem strávil u babičky v Nezvěsticích
a často jsme jako děti jezdily s babičkou do Nepomuku na nákupy.
Nyní mám koně ustájeného v Blovicích. Občas se na vyjížďce
dostanu až k Nepomuku, takže krásné okolí zde dobře znám
a přiznám se, že to zde mám rád.
Kromě hudby se také věnujete sportům. Jaké
nejsilnější zážitky máte ze svých sportovních
disciplín: z kola, z lyží, z vody, z ježdění na koních?
Který z těch koníčků je nejnebezpečnější?
Dáváte přednost spíše sportu, či hudbě?

Občas slýchám, že mám nebezpečné koníčky, ale já si to nemyslím. Nevěřím, že divoká voda, jachting, potápění, canyoning
a jízda na koni je nebezpečnější než procházka po Václaváku
v jedenáct večer. Mám rád sporty, které jsou něčím víc než sporty.
Které neosloví jenom vaši ctižádost, ale také váš smysl pro krásu.
Pro dálku. Pro něco, co vás teprve čeká. Hudba je však pro mne
vším! A speciálně ta „vážná“ je krásný rozměr, který dokáže

v určitých momentech života neskutečně pomoci. Člověk k ní
ale musí dospět, a pak v ní najde úplně všechno. Začíná tam,
kde slovo končí, a pokud je pravda, že hranice slova jsou hranice světa, pak hudba nás dostává za tyto hranice. Mám radost,
že na mé koncerty chodí čím dál tím více lidí a že většina mých
koncertů je vyprodána.
V Nepomuku budete hrát v kostele
sv. Jana Nepomuckého. Jsou pro vás
koncerty v kostele obvyklé?

V kostelích koncertuji často. Jejich duchovní prostředí je jak
pro mne, tak pro posluchače inspirující. Ale do kostela sv. Jana
Nepomuckého se obzvlášť těším. Před pěti lety jsem nechal
v Čepicích na mostě přes řeku Otavu nainstalovat skleněnou
sochu vodáckého patrona sv. Jana Nepomuckého. Vytvořila ji
sklářka Vladimíra Tesařová a přední části reliéfu v Praze požehnala
Jeho Excelence Dominik kardinál Duka a při odhalení na mostě
sloužil mši biskup českobudějovický Jiří Paďour. Jedná se o největší skleněnou sochu tohoto světce na světě, navíc oboustranně
inverzní. Při té příležitosti jsem se seznámil v Nepomuku s mnoha
skvělými lidmi. Ať již to byl pan Pavel Jiran z Matice sv. Jana
Nepomuckého nebo nepomucký vikář Slávek Holý a mnoho,
mnoho dalších. Vím, že je zde nový farář a moc se na seznámení
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s ním těším. Byl jsem v Praze při svěcení nepomuckých zvonů,
a byl jsem v Nepomuku, když se poprvé rozezněl hlahol zvonů
nad nepomuckým kostelem. Vloni, když jsme s Danielem Hůlkou
končili v Nepomuku koncert Schubertovou Ave Marií, rozezněl
se v závěru zvon. Jmenuje se sv. Marie!
Jaké skladby nás letos čekají?

V podání jednoho z nejpopulárnějších houslistů zazní na koncertě vrcholně virtuózní skladby španělských a latinsko amerických skladatelů. Například mistra tanga Astora Piazzoly nebo
Brazilce Heitora Villi-Lobose. Jaroslav Svěcený zde také představí
svoji novou kompozici Chrámovou sonátu pro sólové housle. Je
opravdu na co se těšit.

Otázky pro Jaroslava Svěceného:
Je pro hru na housle důležitější talent, nebo píle?

Řekl bych, že na počátku je talent určující. Ve hře je několik podstatných faktorů, jakými jsou hudební sluch, smysl pro rytmus,
celková muzikálnost a v neposlední řadě i nebojácnost vystoupit
a prezentovat se před ostatními. Pokud dítě alespoň částečně tyto
podmínky splňuje a samo chce na housličky hrát (není tam pouze
tlak rodiny), pak se musí začít budovat pracovní návyky, to znamená zahrnout cvičení na housle do denního režimu jako jeho
přirozenou součást a objem práce i nároků úměrně věku zvyšovat.
Když se daří a mladý adept se rozhodne pro profesionální dráhu,
tam už se talent bere jako samozřejmost a vše záleží na píli a pracovních návycích, které získal v dětství. Na pomyslném metru tvoří
talent cca deset cm, zbytek je píle a dřina.
Na housle jste začal hrát v pěti letech. Chtěl jste
sám, nebo to byla ze začátku iniciativa rodičů?

Určitě jsem chtěl sám. Na mě měl totiž rozhodující vliv můj děda,
který byl houslistou a kapelníkem. Jako první mi dal housličky
do ruky, i když jsem potom chodil do hradecké „lidušky“. Děda
s babičkou pocházeli z Proboštova u Teplic, nedávno jsem tam
poprvé v životě koncertoval a byl jsem velmi překvapen, jakou kulturní stopu děda v této lokalitě zanechal. Dochovaly se dokumenty
o jeho organizační činnosti a hudebních akcích pro místní Sokol
a jeho pevné místo ve veřejném kulturním životě. Pak bohužel přišla mnichovská dohoda a děda byl nucen do osmačtyřiceti hodin
opustit zavedenou existenci a veškerý majetek. Odešel s rodinou
do Hradce Králové, odkud pocházím já.
Jak těžké bylo prosadit si, že se budete
živit hrou na housle? A jak dlouho vlastně
trvalo, než se vám to podařilo?

Pro mě byla důležitá devátá třída základní školy. Moje maminka
tehdy učila na gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové češtinu
a hudební výchovu, vedla sbor a byla velkou činovnicí v tamní
Hudební mládeži. Samozřejmě předpokládala, že sice budu v houslích pokračovat, ale půjdu na gympl a asi následně v jejích šlépějích. V životě jsem už nikdy tak úporně necvičil, abych jí dokázal,
že gymnázium není moje parketa a že to s houslemi myslím
vážně. Stanovila si určitou podmínku, že se musím dostat jedině
do Prahy, a jelikož tehdy pro všechny přespolní platila tzv. směrná
čísla, byla malá pravděpodobnost, že se mi to podaří. Nicméně
se stal zázrak, byl jsem přijat na Pražskou konzervatoř a rodiči
vypuštěn do velkoměsta k samostatnosti.
Kdo byl, nebo i stále je, vaším vzorem?

Neustále vzpomínám na houslistu Nathana Milsteina, u kterého jsem byl coby student na letních mistrovských kurzech
ve Švýcarsku. Tenkrát byla ta možnost a vyslala mě Hudební
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fakulta AMU. Dnes už vím, že to pro mě byla škola života. Milstein
byl tehdy už dvaaosmdesátiletý pán, ale nesmírně vitální, nesmlouvavý a svým způsobem velmi drsný. S nikým se nemazlil, každému
natvrdo řekl, co si o něm a hlavně jeho hře myslí. Byli tam tenkrát
mladí houslisté z celého světa, spousta Američanů, začínaly jezdit
velké skupiny Asiatů a samozřejmě hodně lidí ze západní Evropy.
Mnozí z nich už tehdy přijeli se svými manažery, předcházela je
hvězdná pověst a samozřejmě předpokládali, že se jim Milstein
bude nadstandardně věnovat a že si z nich „sedne na zadek“.
Musel jsem se tehdy docela smát, protože to neudělal ani v jediném případě, dokonce některé z nich si odmítl poslechnout úplně
s tím, že jsou pro něj nezajímaví. Tehdy jsem si ale poprvé uvědomil, jak důležitá je vlastní prezentace, práce s médii a komunikace s publikem. Na naší škole nám všichni říkali – hlavně cvičte,
když budete dobří, on si vás někdo všimne – což bylo v přímém
rozporu s tím, co jsem tam zažíval. Slovo marketing a PR jsem
poprvé slyšel také tam.
Kolik koncertů ročně přibližně absolvujete?

Byly doby, kdy jsem hrál téměř denně, což bylo na jednu stranu
skvělé, hodně jsem cestoval, poznával nové kraje, zvyklosti a lidi.
Kromě leteckých přesunů jsem najezdil sám autem kolem devadesáti tisíc kilometrů ročně. Tento kočovný život plný stresu
a permanentního vypětí měl i stinné stránky. Vyrostly mi dvě
dcery, starší jsem téměř neviděl a na její výchově jsem se podílel
pouze namátkově, jak říká v jednom filmu Miloš Kopecký v roli
Jana Lucemburského. S Julií jsem alespoň vystupoval na společných koncertech, když byla menší. Nehledě na to, že si tělo dobře
pamatovalo přechozené horečky, nevyležené chřipky, angíny
a záněty průdušek, zápal plic, kvanta antibiotik, která jsem polykal, abych mohl vystupovat, protože ,,nepřítomného umělce
na pódiu omlouvá pouze smrt“ (slova mého dlouholetého kolegy).
Od určitého věku mi moje tělesná schránka začala dávat najevo,
jak moc jsem ji léta zanedbával, musel jsem zvolnit a hlavně sám
v sobě přeskládat, co vlastně dál od sebe očekávám a co chci. Dnes
opečovávám festivaly, u jejichž zrodu jsem stál, na kterých se podílím dramaturgicky a interpretačně, do zahraničí jezdím do zajímavých lokalit a v tuzemsku se kromě koncertů zabývám i podporou
smysluplných charitativních projektů. S některými organizacemi
spolupracuji již víc jak dvacet let a myslím, že k oboustranné spokojenosti. Mojí poslední aktivitou je i soudní znalectví v oboru
smyčcových hudebních nástrojů.
Hrajete kromě houslí ještě na nějaký
další hudební nástroj?

Na koncertech střídám housle s violou, kde v rámci svého projektu o slavných smyčcových nástrojích tyto instrumenty nejen
představuji vizuálně, ale chci, aby je posluchači i slyšeli a mohli
jednotlivé nástroje mezi sebou porovnávat po všech stránkách.
Působíte i jako soudní znalec v oboru smyčcové
nástroje. Co všechno tato pozice obnáší?

Musím objektivně a nezaujatě posuzovat nástroje, které jsou mi
předloženy. U sporných případů sháním doplňující informace
u dalších kolegů znalců nebo houslařů nejen u nás doma, ale
hlavně v zahraničí, pokud jde o nejednoznačně prokazatelné
instrumenty vyrobené v cizině. Musím znát právní předpisy
s výkonem tohoto povolání spojené, musel jsem složit znalecké
zkoušky, musím zpracovávat kvalitní a obsažné znalecké posudky,
které mají obsahovat určité právní parametry, aby byly relevantní
a obstály v soudních či dědických sporech nejen v Čechách, ale
i v zahraničí. Rozhodně si nemohu dovolit napsat posudek třemi
větami na ožvýkaném papíře.
Jak jste se k této práci vlastně dostal?

Historií houslí se zabývám už od dětství, kdy jsem s dědou chodil do dílny k Pilařům v Hradci Králové a starý pán, mistr houslař
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Karel Pilař, byl můj první školitel. Byl to špičkový restaurátor,
v jeho dílně bylo možné vidět skutečné skvosty z celého světa
a on jim naprosto dokonale vracel lesk a zašlou slávu. Vyprávěl
mi o stavbě houslí, o lacích, ukazoval mi jednotlivé houslařské
školy a jejich specifika. Chytlo mě to natolik, že jsem si sám sháněl literaturu, jezdil jsem po muzeích a vyhledával každou příležitost, jak se v této oblasti dál vzdělat. Po roce 2000 jsem natočil
a vydal pět CD, kde zvukově představuji a mapuji historii vždy
šesti nástrojů na každém nosiči. Jedná se především o české housle, ale jsou tam i nástroje německé, rakouské, italské a francouzské. Vrcholem tohoto mého snažení byla dvouměsíční výstava
slavných evropských houslí v Obecním domě v roce 2009, kdy
jsme vystavovali 40 instrumentů z celé Evropy. Už tehdy jsem byl
žádán mnohými institucemi i jednotlivci o posouzení nástrojů
a to už byl jen krůček k soudnímu znalectví, kde jsem vedle soudněznaleckých zkoušek musel prokázat i aktivitu v samovzdělání
a publikační činnost. A to jsem tímto beze zbytku splnil.
Proč jste se vlastně začal zabývat historií houslí?

Začínal jsem českými instrumenty a postupně, hlavně při zahraničních zájezdech, kdy jsem trávil každou volnou chvíli buď
v muzeu, nebo v něčí houslařské dílně, jsem rozšířil svoje znalosti i na nástroje cizí. Historie houslí mě vždycky zajímala
i z toho pohledu, že odrážela veškeré společenské dění té doby.
Mladí chodili na zkušenou „do světa“, v každé dílně pobyli třeba
i několik let a po návratu domů založili svoje dílny a pokračovali
v tradici svých předků, s tím, že do ní vložili vlastní nové prvky,
které načerpali v zahraničí. S oblibou říkám, že houslaři založili
evropskou unii již v 17. století a nepotřebovali Brusel. Poháněla je
pouze touha po vzdělání a zlepšení vlastních schopností. Někteří
z nich se pak stali významnými měšťany, radními a podporovateli kultury ve městě či regionu. Byli nositeli velkého kulturního
dědictví v podobě významných a vzácných hudebních nástrojů,
ze kterého v dnešní době zbylo u nás jen žalostné torzo, ale to
už je jiný příběh.
Pomohla vám znalost historie houslí
ve hře? „Pochopil“ jste je lépe?

Samozřejmě. Dnes už vím a poznám, jaké jsou „zvukové“
možnosti nástrojů určitých houslařských škol či historických
období. Troufám si tvrdit, že jsem viděl a měl možnost si zahrát
na ,,supernástroje“ Antonia Stradivariho a Guarneriho del Gesù
a dalších italských houslařů 18. století, kteří model houslí dotáhli
k dokonalosti, která, přes mnohé pokusy o inovace, nebyla
dodnes překonána.
Vydal jste i publikaci, která mapuje historii
houslí v Evropě. Co vás na této práci nejvíce
bavilo? Co bylo naopak nejtěžší?

Knihu jsem vydal ve formě obsáhlého anglicko-českého katalogu
k výstavě v Obecním domě v roce 2009. Bylo velmi zajímavé a pro
mě podnětné, když jsem sháněl přesné informace o jednotlivých
nástrojích a jejich tvůrcích. Zjistil jsem, že některé údaje ve starších publikacích neodpovídaly skutečnosti, ba přímo byly v rozporu se záznamy v matrikách či dobových kronikách. Všechno
jsem samozřejmě ověřoval a konzultoval s příslušnými odborníky. Nejtěžší bylo najít dostatečné množství času, abych sehnal
všechny potřebné podklady, aby barevné fotografie v publikaci
odpovídaly skutečnosti, aby kniha byla čtivá, ale zároveň měla
i odbornou rovinu. To trvalo dva roky. Pravdou je, že mnohé
historické české housle jsou v této publikaci uvedeny v barvě
poprvé, i proto je tato publikace dnes ceněna hlavně v zahraničí.
Na jaké nejstarší housle jste kdy hrál?

Tuším, že to byly housle Amatiho z roku 1538, dodnes plně
funkční a rozhodně jsem neměl pocit, že by jejich aktivní „éra“
měla končit.

rozhovor měsíce
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Jaké housle jsou vám nejbližší?

Já sám teď hraju na housle italského houslaře Giuseppa Fioriniho
z roku 1907, které mi naprosto a po všech stránkách vyhovují.
Mému srdci nejbližší jsou mi ale Eberleho housličky z roku 1737
– patřily mému dědovi, nikdy je neprodám, protože mě k nim
váže spousta milých vzpomínek.
Housle vydrží stovky let. Co je pro houslistu
důvodem k tomu, aby je vyměnil?

Stále hledáte ideál zvukové krásy. Tento aspekt ovlivňuje mnoho
faktorů a jedním z nich je i věk interpreta. Čím se opájíte ve dvaceti, pětadvaceti, vás o deset let později nechává klidným a hledáte zase něco jiného. Navíc housle mají svoji vlastní energii,
která je daná nejen jejich vznikem a historií, ale i tím, kdo
všechno na ně hrál a kdo je vlastnil. Tato energie je nepřenosná
a pro každý nástroj specifická. Řekl bych, že nejen interpret
hledá housle, ale housle také hledají interpreta, a právě podle té
neidentifikovatelné energie buď dojde k vzájemnému souznění,
a to je pak napořád, nebo se to nepodaří a hledáte dál. A kolikrát
nemusí záležet na tom, je-li nástroj z renomované dílny od slavného houslaře, nebo ne.
Moderoval jste několik let také rozhlasový pořad
Noční Mikrofórum. Jak na to vzpomínáte?

Vzpomínám velmi a rád, jelikož jsem díky tomuto pořadu poznal
mnoho úžasných, skvělých a chytrých lidí, kteří byli nebo stále
jsou špičkami ve svém oboru a zároveň nebyli žádnými mediálními hvězdami. Bylo úžasné poslouchat jejich osobní či profesní
příběhy, které vyprávěli s neuvěřitelnou skromností, která je
dána jen skutečným osobnostem. Bohužel někteří z nich dnes již
nežijí, ale já jsem šťastný a považuji si za čest, že jsem je oslovil
a byli proto právě mými hosty. Měl jsem spoustu skvělých a věrných posluchačů, byla to pro mne i další velká zkušenost, díky
které si mohu řadu koncertů uvádět sám.
Mezi vaše koníčky patří historie.
Jaké období máte nejraději?

Kromě historie houslí mě zajímá ještě druhá světová válka. Teď
se objevuje mnoho nových, dosud neuveřejněných dokumentů,
které doplňují bílá místa této neblahé historie. Při jejich sledování a kontextu s tím, co se děje ve světě dnes, jen doufám, že
zdravý selský rozum má ještě svoji váhu a nezopakujeme chyby
a omyly předchozích generací.
Během kariéry jste absolvoval už nespočet
koncertů doma i v zahraničí. Je nějaké místo,
kde jste ještě nehrál, ale chtěl byste?

Určitě Nový Zéland a Austrálie.
A na jaké tuzemské koncerty se těšíte?

Samozřejmě na všechny, ale pokud mám být konkrétní, tak
například na 21. června mne pozval můj kamarád a vynikající
kytarista Lubomír Brabec na festival do Nepomuku. Luboše si
moc vážím, protože dlouhodobou mravenčí prací dosáhl mnohem většího povědomí o klasické kytaře u naší široké veřejnosti,
než tomu bylo v minulosti. Protože máme oba hodně práce, tak
jsou pro nás společné koncerty svátkem a moc si je užíváme.
7. července budeme spolu opět koncertovat, tentokrát na letním festivalu Klášterecké hudební prameny na nádvoří zámku
v Klášterci nad Ohří.

Děkuji oběma za rozhovor a těšíme
se na červnový koncert v Nepomuku.
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Pionýrský Přebudov má již 40 let
Táborová základna Pionýrské skupiny Nepomuk v Přebudově
má již čtyřicetiletou historii. Vznikla v roce 1977 pod vedením Vlasty Rojíkové za přispění školy, závodů a pionýrských
pracovníků, zejména Stanislava Čekana, Vojty Šůse, manželů
Havrillových, Dany Šlajerové a Martiny Kvardové. V roce 1979
byla zahájena výstavba kuchyně s jídelnou a soc. zařízením
a šesti chat. Postupně se základna rozšiřovala a v současné době
je zde čtrnáct chat, třicet stanů s podsadou, tři týpí, jídelna
s kuchyní a sociálním zařízením, velký přístřešek a klubovna.
Jsou zde tři hřiště a dostatečné prostory pro soutěže a hry.
Nechybí les, rybník a krásná příroda. Na Přebudově připravovala Pionýrská skupina Nepomuk dva táborové běhy, zbývající
byly pronajímány Zemědělským stavbám Dvorec a dalším pionýrským skupinám okresu. Tábor byl vlastně i mezinárodní,
protože jsme zde hostili delegace pionýrů a dětí ze Sovětského
svazu, Německa, Polska a později z Holandska nebo Slovenska.
Od roku 2005 připravujeme na Přebudově pět táborových běhů.
Jednotlivé táborové běhy vede parta zkušených a kvalifikovaných táborových pracovníků, kteří dokáží připravit pro děti
zajímavý program bez ohledu na počasí. Jednotlivé tábory jsou
určitým způsobem motivovány a jsou připravovány celotáborové hry zaměřené na určité historické období, na nějakou
zemi nebo třeba i pohádku. Děti si doplňují svoje znalosti
a dovednosti nenásilnou formou prostřednictvím soutěží, kvízů
a zábavy. Navštívili jsme faraóny v Egyptě, pluli jsme s Vikingy,
setkali jsme s řeckými bohy na Olympu, objevili jsme Ameriku,
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Nepomucké mažoretky v akci
několikrát jsme byli na divokém západě, putovali jsme po Indii,
Japonsku, Austrálii, hráli jsme si na novináře, zdokonalovali jsme se v řemeslech a strávili jsme celý rok na Přebudově
od ledna do prosince a prožili zde masopust, Velikonoce, máj,
Vánoce i silvestr. Nezapomínáme ani na pohádkové tábory
připravované pro předškolní děti a jejich rodiče. Letošní, čtyřicátá, sezóna je rovněž ve znamení dobrodružství a poznávání. Připravili jsem šest prázdninových táborových běhů pro
380 dětí a bude se o ně starat stovka dobrovolníků, vedoucích,
instruktorů a kuchařek. První běh vezme děti na Tajuplný
ostrov, druhý se vypraví mezi Kelty. Třetí běh jede točit film
do Hollyvoodu, čtvrtý běh bude čarodějnický, pátý má připravenou plavbu s kapitánem Knírem. Ten nejmenší tábor bude tradičně pohádkový. Vedení pionýrské skupiny děkuje všem, kteří
se na podílejí na táborové činnosti – vedoucím oddílů, instruktorům, zdravotnicím, kuchařkám, hospodářům a hlavně těm
nejhlavnějším hlavním vedoucím, kteří zajišťují a organizují
pobyt dětí na táboře. Těší nás, že se nám děti i vedoucí na tábor
vracejí a jsou nám věrní od dětských let až po práci vedoucích
na táboře. Rádi bychom pozvali všechny naše táborníky a příznivce pionýra na setkání u příležitosti našeho výročí, které
se uskuteční v Přebudově od 16. do 18. 6. 2017. Přijeďte si popovídat a zavzpomínat. Připravujeme výstavku, promítání fotografií a setkání při táborové písničce.

mrakodrapy v New Yorku. Zajímavé jsou
rovněž současné sochy a obrazy vytvořené
po roce 1990. Zejména socha sv. Jana
s andělem, která je ve 40metrové hloubce
přehrady Slapy, a její dvojník před
Papežskou kolejí sv. Jana Nepomuckého
v Římě. Novodobá plastika sv. Jana je
u potoka v Zásmukách, většina z nás
by však nepoznala, že se jedná o tohoto
světce. Plechová silueta světce je před
Zimním stadionem v Hradci Králové. Ta
na našem „kruháči“, pokud vznikne, tedy

1.
2.
3.

nebude první, ale já osobně doufám, že
tam bude stát něco jiného. Prezentace
fotografií z této galerie byla představena
28. 3. 2017 v sále Městského muzea.
Turisté připravili také komentovanou
vycházku „Po stopách Jana“ z Nepomuka
do Kláštera. Pokud na svých výletech
potkáte našeho svatého rodáka, pošlete
nám jeho fotografii do této fotogalerie
na stránkách www.kctnepomuk.cz.
Miroslav Dvořák

Itálie, Řím, foto: Vavřinec
Zásmuky, foto: V. Hůla
Hradec Králové, foto: P. Hanuš

Ohlédnutí
za činnostmi
mladých hasičů

V pátek 5. května nepomučtí malíři z Němejcova ateliéru "K" otevřeli vernisáží výstavu
obrazů s názvem "Absolutní uvolnění " v galerii zámeckého areálu v Chanovicích.
Výstava byla otevřena jako součást zahájení turistické a výstavní sezony 2017 v zámeckém areálu Chanovice. Velký počet návštěvníků v úvodu vernisáže nadšeně tleskal
vystoupení nejmladších mažoretek z Fénixu Nepomuk (bylo to jejich první vystoupení na veřejnosti). Potleskem bylo odměněno i vystoupení pěveckého souboru Canto
Nepomucenum. Krásné prostory chanovické galerie, hezké obrázky, pohoštění a příjemnou a uvolněnou atmosféru výstavy si všichni návštěvníci s uznáním pochvalovali.
Zážitek celého odpoledne umocnil ještě příjezd dobové vojenské techniky Military
Car a dále opékané uzeniny, pivo, limonády a produkce hudební skupiny na nádvoří.
Poděkování za takto příjemně strávené odpoledne patří zejména starostovi Chanovic
Petru Kláskovi, pod jehož záštitou výstava i celé odpoledne proběhly. Výstava potrvá
do 28. června. Otevírací doba: So, Ne, svátky 10:00-16:00 hod.
Ladislav Čáslavský

Kolektiv vedoucích mladých hasičů

Foto Pavel Jiran

Na webových stránkách Klubu českých turistů v Nepomuku je od roku
2010 vytvořena fotogalerie soch, kostelů, kapliček, sošek, obrazů a zajímavostí se sv. Janem Nepomuckým.
Celkem je v galerii víc než 7500 fotografií tohoto našeho světce. Fotografie nám
zasílají zejména turisté ze svých cest,
pochodů a vycházek. Nechybí ani fotografie ze zahraničí – z Rakouska, Polska,
Německa a dalších zemí. V galerii je
také kostel sv. Jana Nepomuckého mezi
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Po dlouhé zimní přípravě jsme
se konečně dne 29. 4. 2017 zúčastnili
venkovní soutěže na Chlumu. Počasí
nám na tréninky s vodou moc nepřálo,
ale i tak jsme se nevzdali a trénovali bez
vody v garáži. Soutěž má dvě disciplíny:
1. je v požárním útoku – na to se děti těší
nejvíce – a 2. je štafeta požárních dvojic.
Na tuto soutěž jsem z našich řad vyslali
jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších. Počasí nám moc nepřálo,
rozbahněné hříště přinášelo všem týmům
malé či vetší komplikace. Ale i přes
nepřízeň počasí mladší družstvo skončilo na pěkném 8. místě z 16 družstev
a starší družstvo se umístilo na 9. místě
ze 14 družstev. 30. 4. 2017 naše SDH pořádalo „Pálení čarodějnic“. Od 16.00 bylo
pro děti v areálu hasičské stanice připraveno 10 stanovišť, která byla zaměřena
na rychlost, postřeh a šikovnost dětí.
Na stanovištích děti dostávaly odměnu
ve formě sladkostí nebo fáborku, kterým
pak děti ozdobily májku. Po ukončení
stanovišť jsme postavili májku a zapálením ohně jsme i upálili čarodějnici. Akce
se účastnilo 70 dětí i s rodiči. První květnovou neděli 7. 5. 2017 nás čekala soutěž
v Želčanech. Soutěž se konala na podmáčené louce – takže terén nebyl ani na této
soutěži ideální. Vyrazili jsme se dvěma
mladšími družstvy a jedním starším.
Soutěž se konala v požárním útoku
a útoku se džberovou stříkačkou. Mladší
družstva se umístila na 7. místě s časem
27,45 s a 12. místě ze 14 družstev. Starší
družstvo se umístilo na 7. místě z 11 soutěžních družstev. Další soutěž, které
jsme se zúčastnili, proběhla 13. 5. 2017
v Žákavé. Na soutěž jsme přivezli opět
jedno starší a dvě mladší sedmičlenná
družstva. V Žákavé se soutěží v požárním
útoku a ve zkráceném útoku s překážkami CTIF. Mladší družstvo "A" dosáhlo
zatím nejlepšího letošního času 26,18
s na požárním útoku a útok CTIF byl bez
chyby, to naše soutěžící vyneslo na 7.
místo ze 16 družstev. Mladší družstvo "B"
se umístilo sice na posledním místě, ale
pro nás je důležité, že jsme se soutěže
zúčastnili – pro polovinu družstva to byla
premiéra na soutěži v rámci celoroční hry
Plamen. Starší družstvo se umístilo na 6.
místě ze 13 družstev, také s letošním nejlepším časem 27,01 s.

Miroslav Dvořák

Představení fotogalerie
Kde jsme potkali sv. Jana Nepomuckého

sploky / sport

Volnočasové centrum Fénix nabízí dětem i dospělým nejrůznější aktivity. Jednou
z nich jsou i mažoretky, které fungují díky zapálení a laskavému přístupu paní
Aleny Kubíkové, která tréninky vede. Spolu se svou dcerou trénují aktuálně 8 děvčat
ve věku 5 až 13 let. V letošním školním roce mažoretky nacvičily dvě sestavy, z nichž
první vánoční předvedly svým rodičům již 19. prosince 2016 při poslední předvánoční hodině. Druhá sestava je doplněna o další efektní prvky a mažoretky si ji nanečisto vyzkoušely hned dvakrát. Poprvé svým vystoupením zahájily vernisáž výstavy
Nepomuckého ateliéru K v Chanovicích dne 5. 5. 2017 a podruhé své umění předvedly
při příležitosti svátku matek dětem a rodičům v mateřské škole Dvorec dne 9. 5. 2017.
Vrcholem celoročního snažení bylo vystoupení v Unibricku v rámci Nepomucké pouti
dne 20. 5. 2017 ve 14.45 hod. Všem mažoretkám i paní trenérce přejeme mnoho úspěchů a radosti z pohybu i do dalších let. Případní zájemci o tento sport se mohou obrátit
na volnočasové centrum Fénix.

Nepomučtí malíři v Chanovicích
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Ohlasy na MS v sidecarcrossu v Kramolíně

Foto Milan Demela

Třetím podnikem pokračoval seriál
Mistrovství světa v Sidecarcrossu
o víkendu 13.–14. 5. 2017. V sobotu
se jely kvalifikace, v neděli pak ty
nejlepší posádky bojovaly o světové
body. Mezi dvaapadesáti přihlášenými
dvojicemi bylo i devět českých, mezi
třicet nejrychlejších se nakonec
kvalifikovaly čtyři. Závodu přihlíželo
3000 diváků a nebýt sobotní
desetiminutové průtrže mračen, dalo
by se říci, že i za optimálního počasí.
„Určitě to byl jeden z těch povedenějších
podniků a potěšilo nás, že jsme ze strany
jezdců zaznamenali velice kladné ohlasy.
Trať jsme nechali zhomologovat na další

tři roky. Máme však malé parkoviště
závodních strojů, na tom budeme
do budoucna muset hodně zapracovat.
Také vznikly během víkendu vzhledem
k celkem vysokému počtu diváků
problémy s cateringem. Napříště umístíme
v areálu více stánků s občerstvením,
aby se eliminovaly fronty“, uvedl
předseda AMK Nepomuk Daniel Krob.
Během sobotních kvalifikací výrazně
zapršelo a v některých místech se trať
stávala hůře sjízdnou. V kvalifikační
skupině A prošel sítem pouze jediný
český tandem, a sice Tomáš Vejchoda
s Miroslavem Zatloukalem na devátém
místě. Zbylých pět českých posádek

vítězem 1. ligy) pro nás znamenala pád
na 5. místo. Zbýval poslední dubnový
sraz v Teplicích. Tam jsme jeli s dvoubodovým mankem na 3. místo a stejným počtem bodů jako čtvrtý Nový Bor.
V sobotu jsme první utkání s Teplicemi B
jednoznačně vyhráli. Odpoledne na nás
čekal nevyzpytatelný Smíchov, ale ani ten
nakonec nebyl pro naše družstvo vážnou
překážkou. V neděli zbývalo poslední
utkání. Hráli jsme v přímém souboji
s Litoměřicemi o bronzové medaile.
Po více než 4 hodiny dlouhém souboji naši kluci obrovskou výdrží a touhou po vysněné medaili zvítězili i nad
tímto soupeřem. Propukla obrovská
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Kde ukládám a kde dostávám
pak ještě bojovalo v poslední šanci,
bohužel však bezúspěšně… V neděli
se pak největší naděje vkládaly do bratří Čermáků, kteří figurovali po dvou
závodech MS na pěkném osmém místě.
V první jízdě podali heroický výkon,
když se jim podařilo parádně odstartovat z druhé řady a ve druhém kole už
za obrovského jásotu diváků figurovali
na třetím místě. České vlaky podél tratě
a nápisy „Čermáci na bednu!“ vybičovaly kluky k výbornému výkonu, ale
v polovině jízdy se závodníci přeci jen
neubránili velkému tlaku dvou špičkových zahraničních posádek z popředí
seriálu MS a cílem nakonec projeli jako
pátí. To jim pomohlo dostat se na průběžnou šestou příčku seriálu. Ve druhé
jízdě však klukům už tolik nevyšel start,
navíc je pak v polovině jízdy postihla
i kolize se soupeřem. Čermáci ale bojovali ze všech sil a v cíli z toho bylo nakonec ještě třinácté místo. Celkovými vítězi
třetího závodu MS se v Kramolíně stali
Nizozemec Etienne Bax s Francouzem
Nicolasem Mussetem. O jejich celkovém vítězství rozhodla až druhá jízda,
kterou vyhráli nad svými největšími
rivaly – nizozemskou posádkou a desetinásobným mistrem světa Danielem
Willemsenem se spolujezdcem Robbie
Baxem. Bax s Mussetem si tak udrželi červenou tabulku lídra seriálu MS.
Třetí v Kramolíně spolehlivě skončila
smíšená francouzsko-lotyšká posádka
Valentin Giraud – Elvijs Mucenieks.
Tyto tři posádky byly v rámci GP České
Republiky jasně nejrychlejší a nikdo jiný
ze zbytku startovního pole na ně neměl.

Je jedno místo v Nepomuku, které by
Ježíši, kdyby tudy procházel, dalo příležitost k vyslovení podobenství. Z fotografie jistě poznáváte kostel sv. Jana, v němž
se nachází svatostánek s eucharistickým
Ježíšem. A hned vedle je banka s automatem na výběr peněz. Podobenství
by mohlo znít asi takto: „Neukládej si

Evžen Zadražil, tiskový mluvčí závodu

Není úplně běžné, aby se první bouřka v roce na Nepomucku
vyskytla již v první dekádě března a už vůbec ne, aby se vyskytla
za takových podmínek, jako tomu bylo 10. 3. 2017 krátce po půlnoci. Dne 9. 3. 2017 bylo po celý den oblačno až zataženo,
v průběhu ranních hodin v čase od půlnoci do zhruba 03:00
a dále pak také večer v čase od 18:30 do půlnoci se vyskytl slabý
občasný déšť. Po celý den vál slabý západní vítr o rychlosti kolem
2 m/s s nárazy do 8 m/s. Teplota se pohybovala od ranního
minima 3 °C, přes odpolední maximum 10 °C až po cca 6 °C
krátce před půlnocí na 10. 3. 2017. To nevypadá jako počasí,
při němž by měla přijít v průběhu noci bouřka… Obyvatele
Nepomuku však krátce po půlnoci, zhruba v čase 00:40, vzbudila první hromová rána a následovalo cca 20 dalších (poslední
kolem 01:10), z nichž některé vzbudily snad i ty nejtvrdší spáče.
Na poměry března tak byla tato bouřka velmi silná. Bouřková
činnost byla doprovázena poměrně intenzivními srážkami, při
nichž spadlo 6 mm vody, krátkodobým zesílením větru na 8
m/s s nárazy až 14 m/s a poklesem teploty z 5,5 °C na 3 °C.
Uvedené teploty naprosto neodpovídají takto výrazné bouřce.
Vzhledem k tomu, že je teprve červen, tedy začátek hlavní
bouřkové sezóny, dočkáme se v tomto roce jistě bouřek daleko
silnějších, ale překvapivějších již těžko.

Dvorečtí šachisté vybojovali v 1. lize mládeže bronzové medaile
Velikým úspěchem skončila premiérová
sezóna dětí ŠK Dvorec v 1. lize mládeže.
Soutěž, ve které bojovalo 12 šestičlenných družstev, začala v říjnu u nás
v Sokolovně v Nepomuku a během půl
roku jsme postupně na čtyřech srazech
odehráli zápasy se všemi soupeři. O prvním říjnovém srazu jsme již informovali.
Na dalším prosincovém srazu v Plzni
jsme se po prohře s plzeňským Petřínem
a výhře nad dalším plzeňským klubem
ŠK 64 posunuli na 3. místo tabulky.
Bohužel lednový sraz v Domažlicích jsme
odehráli v trochu ukašlané a usmrkané
atmosféře a výhra s Chodovem a těsná
prohra s Karlovými Vary (pozdějším

farnost / zajímavosti o počasí
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radost a naše první sezóna v 1. lize byla
odměněna bronzovými medailemi.
Všem dětem, které se na úspěchu podílely, patří za celou vydařenou sezonu
obrovská pochvala a poděkování. Děti
již čtvrtým rokem trénují každé úterý
pod vedením profesionálního trenéra
Ing. Petra Herejka, který má také velkou zásluhu na tomto úspěchu. Během
letošní sezóny nastoupili a na úspěchu
se podíleli tito hráči: Lukáš Kašpar, Pavel
Flajšman, Jakub Sedlák, Petr Flajšman,
Jan Šindelář, František Krumpholc, Jan
Běl a David Fiala.
Za ŠK Dvorec Zdeněk Flajšman

své úspory v bankách, kde je inflace
a poplatky znehodnocují, bankéři tunelují a odklánějí, a když tam budeš prosit
o úvěr, půjčí ti, vrchovatě to však na úrocích vrátíš. Ty si vytvoř svůj účet u Boha
a u něho si ukládej své modlitby a oběti.
Až potom budeš v nouzi a budeš prosit,
Bůh na tebe nezapomene. Budeš prosit

a dá ti vrchovatě, budeš hledat a nalezneš. Kde je tvůj poklad a kde je tvé srdce?
U toho automatu vlevo, z kterého dostaneš jen to, co pomíjí? Nebo u živého Boha
vpravo, jehož slova nepomíjí a s nímž
život nikdy nekončí?“
P. Jiří Špiřík

Na Štědrém

Foto Lukáš Mácha

Březnová půlnoční bouřka

Pavel Vacík

Svatých biskupů prý na světě není až tak mnoho. A v Čechách
už vůbec ne – s jistotou ale můžeme říci, že jednoho máme:
sv. Vojtěcha! Radujme se, že procházel naším Nepomuckem,
že jsou tu jeho "šlépěje", otisky jeho působení. Jeden otisk je
na vrchu Štědrý, jak všichni vědí. Vyvěrá zde pramen, který byl
každoročně svěcen. P. Slávek Holý, který měl úžasný cit pro
renovaci takových míst, zavedl slavnost svěcení pramene v den
svátku sv. Vojtěcha a nechal opravit kříž s nápisem "Prameny,
velebte Pána!" nad studánkou. Každoročně přicházela skupinka
vrčeňských dětí s učitelkami a příchozím poutníkům po pobožnosti děti zpívaly a recitovaly – jednou dokonce i Otvírání studánek od B. Martinů! I letos, 26. dubna 2017, bylo svěcení pramene
vykonáno – ne s P. Slávkem Holým (protože ten, věrný slibu
poslušnosti biskupovi, musel z Nepomuku odejít), ne v den
sv. Vojtěcha (protože letos připadl svátek na neděli), ne za přítomnosti přihlášeného rekordního počtu 26 dětí a ne v kruhu
alespoň tuctu poutníků (protože lilo jako z konve). Přišel
P. J. Špiřík a dalších sedm lidí (věrnou tomuto místu je paní učitelka Horová). Když jsme stoupali vzhůru, viděli jsme plápolat
za studánkou oheň! Nechápala jsem, že je možné v dešti takový
krásný oheň rozdělat, natož udržet. „To musíte mít březovou
kůru,“ řekl mi pan Karlíček, hajný, který připravil (samozřejmě
zbytečně) i bodce na opékání vuřtů. Cítím stále vděčnost k tomu
dobrému člověku, který přes nepřízeň počasí splnil věrně svůj
slib a úkol. Mohl se na to „vykašlat“. Mohl předpokládat, že
téměř nikdo nepřijde. Že to vlastně asi bude k ničemu. Věřte
mi, že nebylo. Být věrný svému slibu a úkolu je velká věc. Někdy
dovede až ke svatosti – jako tomu bylo u sv. Vojtěcha.
Marie Bílková
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Kulturní servis 
NEPOMUK

13. 5.–11. 6. V přírodě a civilizaci, výstava prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ Nepomuk, Městské muzeum
a galerie Nepomuk, otevřeno úterý-neděle 10.00–18.00
1.–30. 6. Fotoklub Nepomuk, Minigalerie Václava
Křepelky v obchodním centru Úslava (náměstí
A. Němejce)

červen 2017
24. 6. S hasiči hurá na prázdniny, od 13.00 hodin,
hřiště u ZŠ Nepomuk, pořádá SDH Nepomuk
23.–25. 6. Nefestík, alternativní hudební a divadelní
festiválek, Zelenohorská pošta, Nepal, z. s.,
vstupné dobrovolné

4. 6. Pouť v Přešticích
7. 6. Komentovaná prohlídka výstavy Archeologie
ze vzduchu, výstavou provádí její autor Mgr. Martin
Čechura, od 17.00 hodin, zámek Spálené Poříčí
8. 6. 14. Malé folklórní slavnosti "Pod vrčeňskou
lípou", od 19.00 hod., Vrčeň, www.mffplzen.eu

červen Dětský den, MŠ Nepomuk

25. 6. Slavnostní odhalení oltáře na zámku Zelená
Hora, mše svatá za účasti biskupa Mons. Františka
Radkovského, duety Edity Adlerové, od 10.30 hodin,
vstup zdarma

9. 6. Noc kostelů v Myslívě, od 18.00 hodin, pořádá
obec Myslív

2. 6. Když se sejdem, folk / country Nepomuk,
od 20.00 hodin, Malá letní scéna, vstupné dobrovolné

30. 6. Poitín, irská hudba Plzeň, od 20.00 hodin,
Malá letní scéna, vstupné dobrovolné

9. 6. Noc kostelů, Spálenopoříčský pěvecký sbor,
Spálené Poříčí

3.–4. 6. Okresní kolo hry Plamen, hasičská soutěž,
od 9.00 hodin, hřiště u ZŠ Nepomuk

1. 7. Nepomucký chaos, 8. ročník,
od 13.00, pořádá SDH Nepomuk

10. 6. Okrskové cvičení hasičů, od 13.00 hodin, Přešín

3. 6. Dětský den, od 13.00 hod., fotbalové hřiště
Dvorec, pořádá TJ Slavoj Dvorec

1. 7. Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté
tohoto kultu na Malostranském hřbitově v Praze,
beseda se spolkem Malostranský hřbitov, od 14.00
hod., Arciděkanství Nepomuk (Přesanické nám. 1)

3. 6. Noční nepomucké koulování (dvojice),
od 17.00 hodin, hřiště u Sokolovny Nepomuk,
www.petanque.sokolnepomuk.cz, registrace
16–17 hod., startovné 100 Kč/tým
6. 6. Hrady Karla IV., přednáška Mgr. Luďka Krčmáře,
od 18.00 hod., Městské muzeum a galerie Nepomuk,
vstupné dobrovolné
9. 6. Divadlo JakoHost: Saturnin, divadelní komedie,
www.divadlojakohost.com, Malá letní scéna, vstupné
dobrovolné
9. 6. Noc kostelů v Nepomuku, kostel sv. Jakuba
a arciděkanství, od 17.00 hodin, pořádá Farnost
Nepomuk
10. 6. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy s živou
hudbou a pohádkou, 8.00–12.00, náměstí A. Němejce
10. 6. Pohádka Ovčí pohádka, od 10.00 hodin,
Malá letní scéna, vstupné 40 Kč
13. 6. Úterní výprava do Žinkovic s KČT Nepomuk,
sraz v 8.30 hod. na náměstí, trasa 12 km – PotštejnŽinkovy-Žinkovice-Březí, prohlídka muzea krojů,
návrat zpět autobusem
16. 6. Ester Kočičková & Moody Cat Band, jazz / šanson
Praha, od 20.00 hodin, Malá letní scéna, vstupné
190 Kč, předprodej KIC Nepomuk
16.– 18. 6. Setkání – 40 let táborů na Přebudově,
slavnostní zahájení v sobotu od 15.00 hod., pořádá
Pionýr Nepomuk
17. 6. – 30. 7. Fotoklub Nepomuk (první část
výstavy bude věnována fotografiím, které vznikaly
v rámci nepomuckých workshopů s Jindřichem
Štreitem, druhá část výstavy představí vlastní tvorbu
jednotlivých členů Fotoklubu Nepomuk), Městské
muzeum a galerie Nepomuk
17. 6. – 30. 7. Jindřich Štreit: Brána naděje,
výstava fotografií, vernisáž 16. 6. doprovodí autor
poutavým vyprávěním o fotografiích, otevřeno úterýneděle 10.00-18.00, Městské muzeum a galerie Nepomuk
21. 6. Svatojánský hudební festival, od 19.00 hodin,
kostel sv. Jana Nepomuckého, houslista
Jaroslav Svěcený za doprovodu kytarového mága
Lubomíra Brabce, předprodej vstupenek na
www.plzenskavstupenka.cz či v KIC Nepomuk.
23. 6. Odyssea classic, rock Pole, www.odyssea-rock.cz,
od 20.00 hodin, Malá letní scéna, vstupné 150 Kč

1.–4. 7. Kinematograf Pavla Čadíka, letní kino
na náměstí, začátky ve 21:45 hod.
1. –2. 7. Prohlídky zámku Zelená Hora pro veřejnost,
www.zelenahora.cz
1. – 31. 7. Fotoklub Nepomuk, Minigalerie
Václava Křepelky v obchodním centru Úslava
(náměstí A. Němejce)
5.– 7. 7. Prohlídky zámku Zelená Hora pro veřejnost,
www.zelenahora.cz
7. 7. Na stojáka!, divadlo – stand up comedy Praha,
Malá letní scéna, vstupné 190 Kč, předprodej KIC
Nepomuk
NEPOMUCKO

10. 6. Mimořádné prohlídky běžně nepřístupných
prostor na zámku Lnáře (kazetový sál, zámecká věž

a další), začátky prohlídek v 11.00 a 14.00 hodin,
www.zameklnare.eu

10.–11. 6. Víkend otevřených zahrad na zámku
Hradiště v Blovicích, prohlídky zámeckého parku,
www.muzeum-blovice.cz

11. 6. Víkend otevřených zahrad na zámku Lnáře,
komentované prohlídky zámeckého parku,
www.zameklnare.eu
12. 6. Evropské dny hudby – koncert populární hudby
– Sentiment, od 19.00 hodin, zámek Spálené Poříčí
14. 6. Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako
klenot historie národa, přednáška, od 17.00 hod.,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
17. 6. Memoriál Slávy Horníka, hřiště Sedliště
17. 6. Letní koncert Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů, od 18.00 hodin, zámecký areál
Chanovice

20. 4. – 31. 10. Paličkovaná krajka – procházka
s Karlem IV., výstava, Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o.

18. 6. Pouť v Defurových Lažanech,
tradiční sváteční lažanský víkend

1. 5. – 31. 12. Stará škola aneb škamna, kalamář
a rákoska, svět školy a školní třídy v 19. a 20. století,
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

24. 6. Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale,
od 9.00 hodin, tradiční nohejbalový turnaj
neregistrovaných hráčů v Dobroticích

1. 5. – 10. 9. Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
na území plzeňské diecéze, výstava mapující poutní
místa v západočeském kraji, Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o.

24. 6. Turnaj o pohár starosty obce Čížkov, hřiště
od 9.00 hodin, Čížkov

7. 5. – 25. 6. Krajina duše, výstava obrazů Fr. Hřivny,
špejchar ve Dvoře, Spálené Poříčí, vernisáž 7. 5.
od 14.00 hodin
18. 5. – 30. 9. Archeologie ze vzduchu, výstava
o letecké archeologii, zámek Spálené Poříčí
2. 6. Agentura Drahoušek, divadelní komedie spolku
TYJÁTR Horažďovice, od 20.00 hodin, KD Chanovice
2. 6. Edita Adlerová v dožickém kostele, koncert přední
české mezzosopranistky za doprovodu varhaníka
Vladimíra Roubala, od 19.00 hodin, vstup volný
3. 6. Dětský den v Holkovicích,
od 14.00 hodin, odpoledne plné her, hraní a zábavy
především pro děti, ale i pro dospělé (občané Holkovic
a SDH Holkovice, Obec Chanovice)
3. 6. 100 let od první světové války,
od 10.00 hodin, Čížkov
3. 6. Sklepfest, Music Sklep Spálené Poříčí

24. 6. Pouťová zábava, od 20.00 hodin, Hasičský klub
Čížkov
29. 6. – 2. 7. Basinfirefest – hudební festival BFF
Production, s. r. o., Spálené Poříčí
1. 7. Dětský den v areálu letní scény Labuťáček,
Žinkovy, představení Divadélka Nána – Ovčí pohádka,
pořádá městys Žinkovy
1. 7. – 31. 7. Od Marie Terezie po dnešek – vysvědčení
v proměnách času, výstava Špejchar Ve Dvoře,
Spálené Poříčí (vernisáž 30. 6 od 17.00 hod.)

1. 7. SPOLUžáciSPOLU, vernisáž výstavy obrazů,
fotografií a objektů, od 17.00 hodin, zámecký areál
Chanovice, výstava potrvá do 12. 8.
2. 7. Setkání v milečském kostele, mše svatá a koncert,
hraje Petit duo, vstupné dobrovolné
Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: květen–září (pondělí–neděle 8.30–18.00)
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Noc kostelů
u sv. Jakuba v Nepomuku
V pátek 9. června 2017
1. Zahájení v 17 hodin (P. Ing. Jiří Špiřík, ThD.)
2. Koncert ZUŠ Nepomuk 17–18 hodin
3. K
 omentované prohlídky v 18 a 19 hodin
(PhDr. Pavel Kroupa)
4. Pobožnost ve 20.30 hodin (P. Ing. J. Špiřík, ThD.)
5. P
 osezení u ohně s občerstvením na zahradě
arciděkanství (21-23 hodin)
Součástí Noci kostelů bude i výstava fotografií vztahující se k dění v nepomucké farnosti a promítání fotografií
členů nepomuckého fotokroužku. Návštěvníci budou mít
také příležitost zamyslet se nad kvízovými otázkami. Širokou veřejnost zvou ke ztišení a načerpání vědomostí
nepomučtí farníci, kteří se těší na každého návštěvníka!
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Noc kostelů v Myslívě
Dne 9. června se jako každoročně koná v mnoha
farnostech Noc kostelů. Program myslívského kostela
Nanebevzetí Panny Marie nabízí stejně jako v minulých
letech kulturní a umělecké zážitky – divadlo, hudbu
i výstavu. Letos bude obohacen i o večer otevřených dveří
v nově opravené faře. Přijďte si prohlédnout zajímavé
prostory nebo výstavu dětských prací. Nechte se zlákat
divadelním představením či koncertem. Využijte prostor
k modlitbě či meditaci a zažijte přátelské společenství.
18.00 Tajemný rudý kvítek
(aneb podobenství o Krásce a Zvířeti) – divadelní představení v podání dětského souboru Johánek ze ZŠ Nepomuk
18.30 Večer otevřených dveří myslívské fary
19.30 Koncert souboru Canto nepomucenum
Na vaši návštěvu se těší myslívští farníci.

Myslivecký spolek NEPOMUK
pořádá dne 10. června 2017 od 9.00 hod.
na střelnici v Nové Vsi u Nepomuka

Svatý Jan Nepomucký, jeho
kult a protagonisté tohoto
kultu na Malostranském
hřbitově v Praze
Sobota 1. 7. 2017 od 14:00 hodin,
Svatojánské muzeum Nepomuk, Přesanické náměstí 1
Přednáška se bude zabývat nejprve místy a osobami
spojenými se životem Jana z Pomuku. Dále bude
pozornost věnována jeho posmrtným osudům, počátkům
jeho kultu, jeho beatifikaci a svatořečení. Součástí
prezentace bude krátký přehled kultovních míst u nás,
v ostatních evropských zemích i v zámoří. Krátká
zmínka bude věnována také hudebnímu doprovodu
svatojánských slavností pod Karlovým mostem (Musica
Navalis). Dále budou pojednány aktivity spojené s kultem
sv. Jana Nepomuckého v 19. století (oslava 100. výročí
jeho svatořečení v roce 1829, vznik a aktivity Dědictví
svatojánského, se zvláštním zřetelem na protagonisty
těchto událostí pohřbené na Malostranském hřbitově
v Praze – hudební skladatelé Tomášek a Vitásek, malíři
Markovský a Hellich, náboženský spisovatel Václav
Veleba, první tři ředitelé Dědictví svatojánského – Václav
Michal Pešina z Čechorodu, Antonín Frencl, Vincenc
Bradáč). Prezentace bude doplněna krátkou hudební
ukázkou z děl skladatelů 18. století, kteří komponovali
hudbu pro svatojánské slavnosti.
Pořádají Svatojánské muzeum Nepomuk
a Mikroregion Nepomucko ve spolupráci se spolkem
Malostranský hřbitov. Vstupné dobrovolné.

XIV. ročník závodu
ve střelbě na asfaltové terče
„O POHÁR STAROSTY
MĚSTA NEPOMUK“
občerstvení a ceny zajištěny, pro nejmenší střelce závod
ve střelbě ze vzduchovky srdečně zvou pořadatelé

Srdečně zveme na

Setkání v milečském kostele
sv. Petra a Pavla (poutní)
2. 7. 2017, Mše svatá v 9:45 hod.
Koncert následuje po mši (vystoupí Petit duo)
Vstupné dobrovolné na podporu kostela

Běh pro tlapky, které
nás provázejí životem
4. 6. 2017, Ranč Šídlovák, Gerská, Plzeň
Prezentace 10:00–11:30 hod.
1. ročník akčního proběhnutí v okolí ranče Šídlovák,
určeného na podporu útulku v Borovně.
Více informací na www.utulekborovno.cz
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Letní kino na náměstí

změna programu vyhrazena

32

Na samém počátku prázdnin zavítá do Nepomuku opět
Kinematograf Pavla Čadíka. Nepomucké zastavení je
součástí celorepublikového turné Kinematografu, s nímž
Pavel Čadík jako poslední rytíř filmového pásu objíždí
česká a moravská města a vsi se svou maringotkou
osazenou dvěma historickými promítačkami. Bratři
Čadíkové brázdí se svými pojízdnými kiny český venkov
již od počátku devadesátých let. Zatímco Josef Čadík,
zcela v souladu s dobovými trendy, svá kina již před časem
zdigitalizoval, Kinematograf Pavla Čadíka se nostalgicky
drží starého dobrého promítačského řemesla. Tato
skutečnost s sebou nese na jedné straně neopakovatelný
zážitek běžícího filmového pásu, se všemi půvabnými
chybami a nedokonalostmi analogového záznamu
i lidského faktoru. Na straně druhé se dnes, až na naprosté
výjimky, filmové novinky na kinofilmu již nevydávají,
vše je digitální. Kinematograf Pavla Čadíka tak přiveze
milé retro, jak v použité technice projekce, tak trošku
i ve výběru titulů. Žhavé novinky na náměstí nečekejte.
Přesto jistě půjde o výjimečnou diváckou událost. První
čtyři červencové večery bude v Nepomuku alespoň
na chvilku kino, a to přímo před radnicí, obdobně jako
v loňském roce. Vstupné bude opět zcela dobrovolné.
Přijďte si vychutnat autentickou atmosféru starých letních
kin (změna programu vyhrazena).

Pavel Kroupa, místostarosta
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vzpomínka
Nepal, z.s vás zve na

hodně muziky za málo peněz
aka

KN
PŘIDEJTE SE

ÁM!

Dne 10. 6. 2017 vzpomeneme deváté
výročí dne, kdy zemřela
paní Růžena Míkovcová.
Stále vzpomínají synové s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

. KAPITÁN DEMO .
. VŮDŮKRŮ . TŘÍSKÁČ . SWAMP SAFARI .
. SWABIK FEAT. REBELA YELLA .
. SELECTOR BOLDRIK . P.V.A. .
. PROFESSOR GANJAMAN . POSITIVE MIND .
. PAVEL PAT . NEPAL SOUND SYSTEM .
. LOS GÁDŽOS . LISTER . KILLIEKRANKIE .
. JAHTEC JAMMIN JOB . CHICHIMEKŮ .
. FULL CONTACT . FAT G . EXT .
. ELECTRO ORIENT EXPRE$$ . DJ MONGE RADICAL DISCOTEQUE . DIVADELNÍ
JEDNOTA BRÁZDA . DANIEL CLOUD .
. BOMBASH . BJB . BECHY & MAJOR FORCE .
. AŽ NAPRŠÍ A USCHNE . A DALŠÍ .
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Dne 3. května oslavila
své 90. narozeniny
paní Vlasta Jirková,
zároveň 22. června oslaví
své 87. narozeniny její bratr
pan Karel Motejzík z Tojic.
Do dalších let přejeme oběma
hodně pevného zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Příbuzní s rodinami

vzpomínka
Dne 30. 6. 2017 uplynou 4 roky,
co nás navždy opustil
pan František Šamal.
Díky, že jsi tu byl pro nás. Díky tomu jsi
pořád s námi. Byl to nejlepší chlap na světě.

. retro pátek . inspirativní sobota . reggae neděle .
. venkovní live stage mezi květy a poleny . afterparty v kalírně .
. taneční underground stage a bar ve sklepení . výčep s táborákem
a buřtotékou . čajovna s kinosálkem . workshopy a přednášky .
výstava fotografií . dětské hřišťátko a relaxační koutek .
tábořiště na pastvě s vlastní kadibudkou . vegeguláš a jiné nekruté
ale ukrutně dobré dobroty . spousta radosti, svobody
a tolerance .

Dcera Vlastina s rodinou, manželka Vlasta,
bratr Václav s manželkou

vstup dobrovolný

23.-25.6. NePOMUK 2017

vzpomínka

www.nefestik.cz

Obec Neurazy hledá
nájemce obecní Martinské
hospody. Bližší informace
na stránkách obce
www.neurazy.cz nebo
přímo na obecním úřadu.

Dne 14. 6. 2017 uplynou 4 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Václav Jandík.
Stále vzpomíná celá rodina.

vzpomínka
Dne 11. 6. 2017 uplyne 30 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jan Bohatý.
Stále vzpomínají manželka s rodinou.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Nabídka platí od 24. 5. do 20. 6. 2017
v prodejně „U Stodoly“

Gouda 48% cena za 1 kg
139,00
Rodinné 82% 200 g
19,90
Monte 150 g
15,90
Špekáčky vázané cena za 1 kg
89,00
Grilovací tyčinky 340 g
45,90
Šunka od kosti cena za 1kg
139,00
Nowaco Hranolky 450 g
16,90
		
Nabídka platí od 7. 6. do 20. 6. 2017
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

CRO_17073_CRo_Plzen_Zijeme_tu_RadnicniListy-NEPOMUK_267x187.indd 1

10.05.17 15:02

83 let
Zdeňka Silovská

90 let
Božena Miklánková

88 let
Josef Běleja

Srdečně
blahopřejeme!

Dr. Halíř čerstvé mléko 1,5% 1 l 
Císařský sýr 45% cena za 1 kg 
Zott Zakysaná smetana 15% 180 g
Hodická Vysočina 1967 cena za 1 kg
Špekáčky extra vázané cena za 1 kg
Kuřecí prsní řízky BK zmr. 500 g
Pilsner Urquell 6 x 0,5 l plech 

14,90
149,00
9,90
149,90
99,00
59,90
119,90
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Cukrárna Kavárna Segafredo

Koupím sad, zahradu nebo louku s možností stavby rodinného
domku. Velikost od 1000 m2. Nepomucko. Tel.: 606 090 801. Děkuji.
Pronájem 1+1 v RD, nekuřáci, kauce. Tel. 605 437 676, po 17. hodině.
Pronajmu hezký byt 2kk v Nepomuku Na Vinici. Zn.
dlouhodobě jen vážnému zájemci. Tel. 739 411 195.

v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
přijme prodavačku – servírku
Měsíční příjem 16 000–18 000 Kč
•
•

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 Na Vinici III, část. zařízený, kauce
3 měsíce, serióznímu zájemci. Tel. 606 263 605, 12-15 hod.
Pronajmu dlouhodobě garáž Na Vinici nad
poliklinikou. Te. 728 499 029. Večer.

•

Invalidní důchodce hledá paní na úklid, 2 km
od Nepomuka. Tel. 602 245 532.

•
•

Hledám spolehlivého pána na sekání zahrady, pokud možno
s křovinořezem, není však podmínkou. Tel. 723 460 208.

•

Prodám králíky na výkrm, stáří 2 ½ měsíce.
Cena dohodou. Tel. 776 814 094.
Prodám v Nepomuku 2 kostry na válendy 190x85
bez matrací, obě za 400 Kč, 2 m2 dlažebních kostek
za 400 Kč. Krumpáč 150 Kč. Tel. 776 693 073.
Prodám skl. sušák, dět. matraci 120x60 s roštem, žehlicí
prkno, dět. houp. křeslo, dět. odrážedlo, koloběžku,
vše levně v Nepomuku. Tel. 776 693 073.
Prodám sedací rozkládací soupravu s úložným
prostorem, 2 křesla, 2 bobíky ve velmi dobrém
stavu, cena dohodu – levně. Tel. 724 533 518.
Bagrem cokoliv. Žaluzie, sítě do oken/dveří, rolety,
shrnovací dveře/stěny. Nepomucko. Tel. 603 309 702.
Prodám tlakovou nádrž na vodu Darling 100-3 Sigma
Hranice. Prodám vodní čerpadla. Prodám jízdní kola,
pánské, dámské a skládací. Tel. 776 535 770.

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji.
Po zapracování možnost užívání zařízeného
služebního bytu 1+0, zdarma.
Při špatné dostupnosti do zaměstnání,
možnost svozu.
Po delší spolupráci možnost užívání služebního auta.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj.
SOBOTY a NEDĚLE – studenty o víkendech
i mimo ně, v době jejich volna
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné,
nebo na tel.: 602 659 545 / 608 939 373

zveme Vás / inzerce

Firma INTERIORS
manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující
pracovní pozice:

— Truhlář – nábytkář
truhláři (kromě stavebních)
a pracovníci v příbuzných oborech
— Koordinátor montáží nábytku
interiérů pro Německo a Anglii
vyučení v oboru truhlářství
výborné platové podmínky
jazykové znalosti – NJ – AJ
— Konstruktér / Technolog výroby
— Programátor CNC strojů
— Asistentka projektu
VŠ vzdělání
znalost NJ plynně
Pracoviště:
INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č. p. 337
Kontaktní osoba:
Michaela Vyhnálková, tel.:735 177 246
email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Pizzerie
U Pejska a Kočičky
v Kasejovicích
láká na skvělou pizzu
z domácího těsta.
Otevírací doba
St–Pá
So
Ne

KUPÓN NA
ŘÁDKOVOU
INZERCI
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12:00–19:00
12:00-21:00 +?
15:00–19:00

Facebook: restaurace.u.pejska.a.kocicky
Web: pizzerie-kasejovice.blogspot.com
Tel.: (+420) 776 692 390
Uvítám šikovnou a milou brigádnici.
Tel.: (+420) 777 031 323

Jméno a příjmení:

Telefon/email:

Adresa:

Požadované č. vydání:

Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění.
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

nekomerční zdarma /
komerční 50 Kč

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?
Investiční společnost Euro Trust s. r. o.
ji koupí za výhodných podmínek.
Kupujeme byty, domy, pozemky
a komerční prostory. Nabídněte.
Tel.: 603 179 318, centrala@euro-trust.cz
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Zaměstnání s budoucností
Skupina Pfeifer se řadí mezi vedoucí evropské dřevozpracující závody a celosvětově uznávané
zaměstnavatele s nabídkou prvotřídních pracovních pozic, atraktivního finančního ohodnocení a
možností širokého rozvoje kvalifikace svých zaměstnanců. S převzetím závodu Holzindustrie Chanovice
s.r.o. je rakouská rodinná firma zastoupena již na dvou místech v České Republice. Jen do modernizace
závodu v Chanovicích investuje společnost v následujících letech cca. 35 Mio Euro.

Rodina s mezinárodním uznáním

Zajímavé kariérní možnosti

Celá firma Pfeifer je majetkem rodiny Pfeiferových. Jako

Pan Pfeifer, který sám započal svou kariéru ve

rodinná společnost klademe důraz na tradici a stabilitu.
I z tohoto důvodu hledáme zaměstnance, ke kterým
budeme mít důvěru a kteří se budou rádi dále pracovně roz-

společnosti – vyučením v oboru technik dřevozpracujícího
průmyslu, je obzvláště hrdý na široké spektrum možností,
které firma nabízí. „Naší silnou stránkou je především

víjet, vysvětluje smýšlení koncernu pan Pfeifer.

nadchnout své zaměstnance pro svou práci a doprovázet
je při jejich kariérním růstu.“ Na

Pracovní pozice v Chanovicích

jedné straně podpora mladých
lidí, na straně druhé nabídka

Momentálně hledáme v Chanovicích zodpovědné a motivované kolegy pro následující pozice :

Obsluha výrobní linky
Řidič čelního nakladače
Řidič vysokozdvižného vozíku
Brusič
Automechanik
Údržbář
Elektrikář

možností a perspektivy
zkušeným spolupracovníkům. Pan Pfeifer
říká: „Výkonnost
a spolehlivost je u
společnosti Pfeifer
ceněna a na to jsme
obzvláště pyšni.

Zaměstnanecké bonusy
Svým zaměstnancům v Chanovicích nabízíme mnoho zajímavých výhod a bonusů.
Jistota pracovního místa v mezinárodní rodinné společnosti
Firemní svozy do zaměstnání
Prémiový systém: výkonnostní a přítomnostní prémie, finanční bonus při dosažení
výročí, roční prémie, náborový příspěvek, závodní stravování
Dlouhodobá perspektiva a možnost dalšího vzdělávání

Vzbudili jsme Váš zájem?
Navštivte náš závod v Chanovicích nebo volejte
kontakt paní Ivana Šimonová
602 659 522

Těšíme se
na Vás!

nabor@pfeifergroup.cz

Pfeifer Holz s.r.o. · závod Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažd’ovice

pfeifergroup.com/cs
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Chloumek u Kasejovic

Byt v Nepomuku 4+kk – Na Daníčkách

Byt v Nepomuku 2+kk – Na Daníčkách

Mohelnice u Nepomuka

KA

A
EV

VIN
NO

SL
PENB G

PENB C

Prodej chalupy 2+1 s funkční pecí, včetně
vybavení, volná ihned. K dispozici též garáž,
sklep, předzahrádka. Pozemek celkem 268m2.

Cena: 709 000 Kč
Tel.: 736 525 740

Kód: NEP16SH20
petr.drevo@rkevropa.cz

Pozemek ve Ždírci u Blovic

PENB C

PENB G

Prodej bytu 4+kk 100,99m2 ve 3. patře cihlového
domu, mezonetový. Nový, s možností dostavby
koupelny v mezonetu v ceně. Parkovací stání,
balkon, sklepní kóje. Do osobního vlastnictví.

Prodej bytu 2+kk 68,91m2 v přízemí cihlového
domu. S terasou, sklepní kójí a parkovacím
stáním, do osobního vlastnictví.

Prodej domu, bývalého hostince, s pozemkem
2 609m2. K dispozici výčep, bar a prostorný sál
(kapacita přes 100 hostů) se zázemím, v přízemí jsou
prostory prodejny smíšeného zboží, sklady, sklepy.
K bydlení, k podnikání i k průmyslové výrobě.

Cena: 2 200 000 Kč

Cena: 1 500 000 Kč

Cena: 1 300 000 Kč

Tel.: 736 525 740

Kód: NEP16SF23
petr.drevo@rkevropa.cz

Kód: NEP17SF01
petr.drevo@rkevropa.cz

Tel.: 736 525 740

Kód: NEP17SO01
petr.drevo@rkevropa.cz

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁME:

Rybářská chata v Prachaticích

Prodej pozemku 1160m2 – trvalý travní porost přímo u řeky Úslavy v chatové oblasti. Vhodný
ke stanování, kempování pro rybáře, houbaře,
skauty… Na pozemek je zavedena elektřina.

Prodej chaty v Prachaticích nad Kavanů
rybníkem. Sítě nyní odpojeny, dvě místnosti,
posezení na balkoně a na verandě. Ukrytá
v zeleni.

Cena: 119 000 Kč

Kód: NEP15SL07

Cena: 190 000 Kč

Tel.: 736 525 740

petr.drevo@rkevropa.cz

Tel.: 736 525 740

Tel.: 736 525 740

Kód: NEP17SH02
petr.drevo@rkevropa.cz

•

Chatu, nebo chalupu do 20-ti km od Nepomuka,
nejlépe samota, či polosamota, v přírodě. Technický
stav nerozhoduje, kupní cena do 1 500 000 Kč.

•

Statek s pozemky (minimálně 2ha) v okrese Plzeň-jih, nebo Klatovy,
pro chov koní. K nastěhování, kupní cena do 10 000 000 Kč.

•

Vodní mlýn s funkčním náhonem a doložitelným vodním právem.

•

Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, minimálně
3+1, v Nepomuku a okolí. Do 2 000 000 Kč.

Vlastníte podobnou nemovitost, nebo víte o někom, kdo chce prodat svůj dům?
Kontaktujte nás! EVROPA realitní kancelář Nepomuk zajistí vše potřebné pro hladký
prodej nemovitosti. Úspěšným doporučitelům nabízíme finanční odměnu.
Tel.: (+420) 371 784 784 / e-mail: nepomuk@rkevropa.cz

sponzor měsíce

