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Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
dne 26. 11. 2017 od 16.00 hodin ve Švejk restaurantu U Zeleného stromu v Nepomuku 

 

PREZENČNÍ LISTINA 
  

   členové KKCR organizace přítomnost 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky ANO 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, Fotoklub ANO 

Mgr. Miroslava Brožová Monastery z.ú. omluvena 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

PhDr. Pavel Kroupa Město Nepomuk ANO 

Mgr. Miloslav Kubík Sokolovna, SDH Nepomuk ANO 

Bc. Jakub Kurc Nepal omluven 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk ANO 

Ing. Radovan Sochor Švejk restaurant, Matice SJN ANO 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška ANO 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR omluvena 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol ANO 

Ing. Petr Jenčík Matice SJN omluven 

   Hosté     

Karel Baroch kronikář ANO 

Bc. Lucie Korbová Fénix Nepomuk ANO 

Ladislav Kincl Nepal ANO  

 
 

 

Program: 

1) Zahájení, exkurze pivovaru 

2) Cestovní ruch 

3)  Rekapitulace městského plesu,  

4) Adventní trh, vystoupení na vánočním jarmarku a kulturní akce na zimní období  

5) Malá galerie - rok 2018 a další léta - kritéria pro vystavující  

6) Různé 

7) Závěr 
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1. Zahájení, exkurze pivovaru 
Předseda KKCR M. Demela zahájil jednání v 16.00 hod.. Na programu byla jako první exkurze do nově 
rekonstruovaných prostor ve vnitrobloku hotelu U Zeleného stromu, které rozšíří stávající komplex o varnu piva 
s výstavem až 10 000 ha ročně, nový výčep, další ubytovací kapacity, pivní lázně i malé pivovarské muzeum. Pro tyto 
účely budou využity historické budovy Jiskrova pivovaru. Stavbou provedl členy komise majitel Radek Sochor. 
Členové komise vyjádřili podporu tomuto projektu a vyzdvihli jeho význam pro rozvoj CR na Nepomucku. 
 

2. Cestovní ruch 
V návaznosti na exkurzi seznámil Radek Sochor zúčastněné i s fungováním hotelu. Jakou formou se snaží naplnit 
ubytovací kapacitu a přilákat turisty. Následně se diskutovalo o možnostech ubytování v Nepomuku a blízkém okolí 
i obecně o možnostech rozvoje cestovního ruchu a postupech při propagaci města. Radek Sochor také navrhl více 
využívat pro propagaci příběh sv. Jana Nepomuckého. 
Pavel Kroupa seznámil ostatní s projektem na naučnou stezku kolem Nového rybníka. Dále hovořil o prioritách 
připravovaného Strategického plánu rozvoje města, v němž je kladen nemalý důraz na cestovní ruch.  
 

3. Rekapitulace městského plesu 
Milan Demela krátce zhodnotil průběh městského plesu. 
 

4. Adventní trh, vystoupení na vánočním jarmarku a kulturní akce na zimní období 
Šárka Boušová a Pavel Kroupa ve stručnosti představili kulturní program na zimní měsíce. Proběhla krátká diskuze. 

5. Malá galerie - rok 2018 a další léta - kritéria pro vystavující 
Bod byl odložen na příště 

6. Různé  
Pavel Kroupa informoval komisi o připravovaném setkání spolků a vyzval přítomné k účasti. 
Karel Baroch otevřel téma stého výročí vzniku republiky a konce I. světové války. Upozornil, že Pomník TGM na 
náměstí je současně památníkem padlých. Na rozdíl od mnoha jiných obcí zde ale chybí jmenný seznam obětí válek. 
V městské kronice je seznam padlých z I. světové války, je tedy možné jména doplnit. Tento návrh se setkal se 
všeobecným souhlasem. Pavel Kroupa upozornil, že s ohledem na nápis na pomníku „Obětem válek“ by bylo 
vhodné uvést oběti I. i II. světové války jakožto dvou nejničivějších konfliktů v dějinách lidstva. Návrh by měl být 
decentní (např. pamětní deska zasazená v trávníku), neměl by nijak zasahovat do stávající stély se sochou TGM, 
mohl by být invenční, ale neměl by být příliš drahý. Padl návrh, aby na doplnění památníku o seznam obětí byla 
vypsána malá výtvarná soutěž. Osloveni by mohli být např. někteří z umělců, kteří se účastnili soutěže na kruhový 
objezd.  
  

7. Závěr 
Příští schůzka Komise pro kulturu a cestovní ruch je plánovaná na březen 2018. 
Předseda komise Milan Demela ukončil jednání komise ve 18.30 hodin. 

 
 
 

Zapsala Šárka Boušová 


