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Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 26. 2. 2017 od 17:30 v Sokolovně Nepomuk 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

  

   členové KKCR organizace přítomnost 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky ANO 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, Fotoklub ANO 

Mgr. Miroslava Brožová Fénix omluvena 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk ANO 

Bc. Miloslav Kubík Sokolovna, SDH Nepomuk ANO 

Jakub Kurc Nepal ANO 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk ANO 

Ing. Radovan Sochor Švejk restaurant, Matice SJN omluven 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška ANO 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR omluvena 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol omluven 

   Hosté     

   

   

    
Program jednání: 
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2. Obnovená umělecká sympozia .....................................................................................................................2 
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5. Pouť ...............................................................................................................................................................2 
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1. Zahájení 
Předseda KKCR M. Demela zahájil jednání v 17.30 hod. a seznámil přítomné s navrženým programem 

jednání. Program byl akceptován. 

2. Obnovená umělecká sympozia - Tvůrčí rezidence Nepomuk (zkráceně TRN 2017) viz 

příloha (již byla podána žádost o dotaci na kraj) 

Pavel Kroupa seznámil zúčastněné s koncepcí Tvůrčí rezidence Nepomuk. Je v plánu pozvat 4 umělce a 1 

kunsthistorika. Délka jejich setrvání by měla být 2 – 3 týdny. Umělci budou vybráni z řad studentů 

profesory AVU. Sympozium může být víceoborové. Termín bude konec července až polovina srpna. 

Komise nemá námitek proti této koncepci TRN a doporučuje radě města ke schválení.  

3. Destinační společnosti cestovního ruchu  
Pavel Kroupa seznámil se záměrem Plzeňského kraje založení destinační společnosti Plzeň – Venkov. V této 

variantě navrhují spojení Nepomucka s Blovickem, Rokycanskem a s Plasy. Kraj by v této souvislosti zaplatil ½ 

úvazek a sídlo by mohlo být v Nepomuku. Komise shledává tuto navrhovanou variantu né příliš šťastnou 

kvůli velké vzdálenosti města Plasy. Primárním cílem destinační společnosti je spíše propagace a nelze 

očekávat přílišnou finanční podporu ostatních projektů. 

Pavel Kroupa navrhuje jako další možné řešení připojení ke stávající destinační společnosti Prácheňsko a 

Pošumaví, která má velký turistický potenciál. Destinační společností Prácheňsko a Pošumaví, z.s.. zahrnuje 

mikroregiony Blatensko, Strakonicko a Vodňansko v severní části Jihočeského kraje a v kraji Plzeňském 

oblast Klatovska, sahající přes Sušicko až k Horažďovicku.  

Další variantou je destinační společnost v Brdech. Pavel Kroupa navrhl, že by do Brd mohl vstoupit například 

Mikroregion Nepomucko a do Prácheňsko a Pošumaví město Nepomuk. 

Kulturní komise se shoduje, že nejlepší variantou by bylo se přidat k DS Prácheňsko a Pošumaví. Tento bod 

navrhuje probrat ještě poté, až bude k dispozici více informací z Plzeňského kraje. 

4. MLS 2017  
Pavel Kroupa informoval přítomné o programu na Malou letní scénu. Program je již hotový. . Plán akcí na 

MLS je zveřejněn na webu nepomuk.cz. Milan Demela v této souvislosti upřesnil informace o konání výstavy 

J. Štreita a fotoklubu Nepomuk. Vernisáž výstavy a přednáška proběhnou v sobotu, kvůli páteční akci na MLS. 

Komise souhlasí s programem MLS 2017 a doporučuje radě města ke schválení.  

5. Nepomucká pouť  
Pavel Kroupa seznámil přítomné s programem na letošní Svatojánskou pouť. Stejně jako v loňském roce se 

bude program odehrávat také na Přesanickém náměstí (tradiční trh, dobový kolotoč, doprovodný program 

Tabasker, Flaškinet, Dei Gratia, Panoptikum Maxe Fishe) a na MLS (koncert Úhlavanka, Plavci a Poletíme?). 

Vstupné je zdarma. Paní Sedláčková doporučuje zlepšit informovanost o místech konání – lepší směrovky na 

Přesanické náměstí. Šárka Boušová navrhuje natažení plachty mezi domy u spořitelny. Miloslav Kubík 

přidává informaci o konání venkovní produkce na hřišti Extra band panem Lukešem. Podle informací Pavla 

Kroupy město zatím žádnou žádost o povolení akce neregistruje. Miloslav Kubík ještě doplňuje přehled 

pouťových akcí o sobotní zábavu Sifon s předkapelou B5 na Sokolovně. 

Komise souhlasí s programem Nepomucké pouti 2017 a doporučuje radě města ke schválení. 
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6. Stanovení členů, kteří se budou podílet na přerozdělování finančních 

prostředků určených na podporu činnosti spolků a na kulturní akce v roce 2017 
Milan Demela navrhuje projednat obsazení komisí pro rozdělování městských dotací 2017.  

Kulturní komise volí ½ hodnotící komise pro dotační program Podpora činnosti neziskových organizací ve 

složení: Petra Šampalíková, Milan Demela, Miloslav Kubík a Jakub Kurc. Hodnotící komise se sejde 16. 3. 

v 18.00 hodin. 

7. Různé – veletrh cestovního ruchu, web města, využívání fotografií v oblasti 

propagace města 
Milan Demela navrhuje v souvislosti s používáním fotografií pro prezentaci města na webu a v médiích 

vyžádání písemného souhlasu s užitím fotografie. Komise s tímto vesměs souhlasí. Zároveň je zde problém 

s tím, že v archivu KIC se nachází množství fotografií, u kterých už těžko najít autora. 

8. Závěr 
Další termín schůzky je stanoven na neděli 19. 3. od 17.30. hodin v Sokolovně Nepomuk. Na programu bude 

návrh rozdělení městských dotací.  

Předseda komise Milan Demela ukončil jednání komise v 19.40 hodin. 

 

Zapsala Šárka Boušová 


