
Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 14. 2. 2016 od 18:00 v salónku Sokolovny Nepomuk 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

  

   členové KKCR organizace přítomnost 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky NE 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, Fotoklub NE 

Mgr. Miroslava Brožová Fénix NE 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

Mgr. Markéta Duchoslavová Svatojánské muzeum NE 

PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk ANO 

Bc. Miloslav Kubík Sokolovna, SDH Nepomuk ANO 

Jakub Kurc Nepal NE 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk ANO 

Ing. Radovan Sochor Švejk restaurant, Matice SJN NE 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška ANO 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR ANO 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol NE 

   Hosté     

         

 
 
 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Logo NEPOMUCKO vůně všech barev 
3. Květnová pouť 
4. Otvíráme Nepomuk 
5. Letní program na Malé letní scéně 
6. Diskuse 
7. Termín příštího jednání KKCR 
8. Závěr 



1. Zahájení 

Předseda KKCR M. Demela zahájil jednání v 18.05 hod., přivítal přítomné členy komise a seznámil je 

s navrženým programem jednání. Program byl akceptován. 

2. Logo NEPOMUCKO vůně všech barev 

Byl prodiskutován blížící se konec platnosti ochranné známky loga Nepomucko vůně všech barev. Po 

zvážení všech alternativ komise doporučila prodloužení platnosti na dalších 10 let.  

3. Květnová pouť 

Místostarosta P. Kroupa informoval přítomné o přípravě programu na květnovou pouť. Na Malé 

letní scéně dojde ke zjednodušení programu oproti loňskému roku, vystoupí skupiny historického 

šermu, hudební skupiny, budou dvě pohádky pro děti, připravuje se posezení, kavárna, vinotéka, 

malé pivovary. Na Přesanickém náměstí bude probíhat historický jarmark, hrát flašinetář, 

vystupovat pouliční divadlo, v neděli odpoledne koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba. 

Předseda komise M. Demela sdělil, že v pátek před poutí bude v kostele sv. Jakuba zahájena výstava 

fotografa J. Štreita, která bude probíhat celé léto. Bylo by vhodné otevřít i věž kostela, protože je 

z ní krásný výhled.  

4. Otvíráme Nepomuk 

Místostarosta P. Kroupa oznámil, že sezóna bude zahájena 16. dubna akcí Otvíráme Nepomuk. 

Dojde k otevření nové expozice Zelená Hora v městském muzeu, bude otevřena nová městská 

cyklostezka, kaple u Špitálského rybníka, historické sklepy pod budovou městského úřadu, Peškův  

byt, kde své práce vystaví členové Ateliéru K. Od dubna bude znovu pravidelně vycházet program 

akcí Nepomuk v kapse. 

5. Letní program na Malé letní scéně 

P. Kroupa upozornil, že není jednoduché připravit pravidelný letní program na Malou letní scénu. 

Z různých důvodů některým účinkujícím nevyhovuje sobotní vystoupení. Také je třeba zajistit 

náhradní variantu v případě nepříznivého počasí. Podle předpokládaného počtu účastníků se akce 

přesune do stodoly, do sálu Švejk restaurantu nebo do Sokolovny. Připravuje se pevné zastřešení 

pódia, dosavadní stan se může použít pro zastřešení hlediště.  

6. Diskuse 

P. Šampalíková připomněla, že je důležité koordinovat jednotlivé akce, aby nebyly např. dva plesy 

v jeden den. Organizátoři s tím mají práci a je škoda, když nepřijdou lidi. Bohužel se pořadatelé 

nedokážou v předstihu dohodnout. 

M. Kubík upozornil na skutečnost, že na stránkách města není odkaz na facebook Nepomuku. 



7. Termín příštího jednání KKCR 

Termín příští schůzky Komise kultury a cestovního ruchu bude stanoven prostřednictvím e-mailové 

korespondence. 

8. Závěr 

Předseda komise M. Demela ukončil jednání komise v 19:45 hod. 

 

Zapsala Ing. Petra Šašková 


