
Zápis z 1. schůzky kulturní komise při MÚ Nepomuk – salonek Švejk restaurantu 4.ledna 2015, 18.00 

Přítomni:  

Bc.Petra Šampalíková                MC Beruška 
Ing. Petra Šašková                      KIC Nepomuk 
Mgr. Mirka Brožová                   Fénix Nepomuk 
Stanislav Vaník ml.                     Nepal, TJ Sokol 
Jakub Kurc                                   Nepal 
Ing. Václav Horník                      Pionýrská skupina 
Bc. Miloslav Kubík                      SDH Nepomuk, Sokolovna 
Jana Augustová                          Kuchařinky Nepomuk 
Pavla Janotová                            dtto 
Mgr. Markéta Duchoslavová   Muzeum SJN, Matice SJN 
PhDr. Pavel Kroupa                    MÚ Nepomuk 
Milan Demela                             KK Nepomuk, Fotoklub Nepomuk 
 
Program jednání: 

1. Seznámení přítomných se záměrem KK a MÚ – koordinovat jednotlivé kulturní aktivity tak, 
aby bylo možné spolupracovat k prospěchu všech zúčastněných a současně maximálně využít 
potenciál kulturně činných spolků, firem, restaurací atd.  
Informovanosti o připravovaných akcích pomůže jednotný průběžně aktualizovaný kalendář 
aktivit – z toho lze odvíjet další.  
Např. dosud byly a jsou stále rezervy v informovanosti o veřejně kulturních akcích, na webu 
bývají informace pozdě, nebo se těžko hledají, konkrétní příklad  – rozsvícení stromku ve 
Dvorci v prosinci 2014,  

               Na letošní rok koliduje termín s Mikulášem - 5. 12. 2015 
Koordinace a zveřejnění termínů přes KIC 

2. Co nejvíce využívat místního potencionálu, který je pro kulturu a cestovních ruch dominantní, 
tzn. sv. Jan Nepomucký a zámek Zelená Hora – KK doporučuje RMN jednat s OÚ Klášter o 
možné spolupráci a otevření ZH v koordinaci s MAS a Mikroregionem  

3. SDH ve dvorci pořádá maškarní průvod, výzva pro Nepomuk ? 
4. KK doporučuje pro sezónu 2015/2016 obnovit ples města 
5. PhDr. Pavel Kroupa informoval o možnosti využít tradiční nepomucké svatojanské pouti jako 

akci s mnohasetletou tradicí trvající od baroka a rozšířit nabídku pro návštěvníky např. o 
koncerty, historický šerm, divadelní vystoupení, exteriérové výstavy, staročeský jarmark 
v Zelenohorské ulici apod. Je podaná žádost o dotaci.  

6. PhDr. Pavel Kroupa – inspirace z Blatné – měsíční kulturní přehled - jednolistový oboustranný 
tisk A4 o kulturních akcích, k dispozici v KIC, obchodech, restauracích, v benz. čerpadle atd, +  
pravidelně rozeslat okolním KIC. Alternativně nabídnout sponzorství místním firmám. 
Na výlepové plochy totéž ve formátu cca A2 

7. V každém měsíci jedna kulturní akce tzv.„vlajková loď“ s celodenním programem pro všechny 
generace s cílem přilákat a zaujmout nejen návštěvníky z okolí, ale především získat přízeň 
místních. 

8. Hledat možnosti rozmanitého využití RDAN 
9. Ochotnické divadlo - ?  
10. WEB města, nepřehlednost, neaktuálnost, která partnerská města jsou opravdu partnerská? 

„mrtvé rubriky“ viz Fotogalerie - Malá galerie,  Zábava, volný čas, Historie města, Památky 
atd… 

11. Termín příští schůzky – neděle 1. února 2015  
Zapsal  
Milan Demela  


