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20 /  Jsme táborové děti:  
Rozhovor s Miloslavou Růžičkovou  
a Jaroslavem Brejchou

16 /  Téma: Nový systém 
autobusové dopravy  
v Plzeňském kraji

15 /  Filmová expozice Černí baroni 
na zámku Zelená Hora byla 
slavnostně otevřena
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Nádvoří zámku Zelená Hora s instalací filmové expozice Černí baroni,
foto Pavel Motejzík
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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 
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vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
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Němejcova stodola rozkvetla
Ve dnech 6. a 7. června se konala ve stodole rodného domu Augu-
stina Němejce výstava kosatců a okrasných česneků. Pěstitel 
Ing. Pavel Novák představil návštěvníkům záplavu květů mnoha 
amerických, australských a francouzských odrůd kosatců a obří 
odrůdy okrasných česneků. Nechybělo ani odborné poraden-
ství. Též bylo možné si některé z vystavených květin zakoupit 
nebo objednat.

foto Hana Staňková

Husité v Nepomuku
Libor Marek, moderátor TV seriálu Pověsti a záhady českých 
hradů, uvedl 8. června v sále nepomuckého Městského muzea 
historickou přednášku Husité v západních Čechách. Věnoval se 
též zkáze (Ne)pomuckého kláštera v roce 1420 a připomněl tak 
dubnové šestisté výročí jeho vypálení. Přednáška byla doplněna 
videoprojekcí a ukázkami husitských zbraní a zbroje. 

foto Pavel Motejzík

Nepomucké náměstí pod švédskou vlajkou
Švédská vozidla značky Volvo zaplnila v sobotu 13. června část 
nepomuckého náměstí. Stály zde vozy, které s ohledem na rok 
výroby jsou už v kategorii veteránů, ale nechyběly ani typy ze sou-
časné produkce automobilky. Obecně se o Volvech tvrdí, že jsou 
to auta s vysokou mírou pasivní bezpečnosti, kvalitního zpraco-
vání, ale na druhé straně s vysokou pořizovací cenou a náhradní 
díly a servis určitě také nepatří k těm levným. Všechna Volva 
parkující na našem náměstí měla společné jedno, perfektní stav. 
Pro náhodné návštěvníky to bylo příjemné podívání na různé 
typy severské značky.

Milan Demela

foto Milan Demela
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Slovo starosty

Vážení občané,
nejprve se chci vrátit k výpadku v příjmech 
města kvůli koronavirovým kompenzacím pro 
osoby samostatně výdělečně činné. Musíme 
zkrátka šetřit. Proto ve čtvrtek 28. května 
schválilo Zastupitelstvo snížení prostředků 
z městských dotačních programů na rok 2020 
o 25 procent. Určitou náplastí je zpráva, že  
16. června Sněmovna odhlasovala senátní 
návrh, že každá obec dostane jako náhradu 
1200 korun na každého občana. Nepomuk 
odhaduje ztrátu na 5,1 milionu korun a kom-
penzace pro obce by měla přinést 4,5 mil. Kč. 
Horší situace je odhad ve výši propadu výběru 
daní, ze kterých jsou financována města a obce. 
Na Město Nepomuk připadá ztráta necelých  
10 milionů korun, což se promítne v množ-
ství zahajovaných nových investic v letošním 
roce. Budou se dodělávat a zahajovat inves-
tice dotačně podpořené a drobné akce. Dále 
bych chtěl požádat občany, aby věnovali nále-
žitou pozornost řádnému nakládání s odpady, 
ať už jejich třídění a ukládání do správných 
kontejnerů, nebo tomu, co posílají do měst-
ské kanalizace. I tím můžeme ušetřit finanční 
prostředky města. Této problematice se věnují 
noviny na straně 5. S rozvolňováním protiko-
ronavirových opatření se vrací do Nepomuku 
kulturní život. Městské muzeum otevírá ver-
nisáží 2. července hned několik nových výstav, 
každý pátek nás opět čeká koncert či divadlo na 
Malé letní scéně a začátkem srpna se můžeme 
těšit na letní kino na hřišti u školy. O víkendu 
25. až 26. července také přivítáme ve městě 
jezdce XXXIX. nepomuckého trojúhelníku. Kdo 
se bude chtít vzdálit od burácejících strojů, 
může se v sobotu vydat na Přesanické náměstí 
na Svatojakubskou pouť. Rozhovor červen-
cových novin přibližuje fenomén dětských 
letních táborů v Přebudově prostřednictvím 
jejich vedoucích Miloslavy Růžičkové a Jaro-
slava Brejchy. Je tedy opravdu prázdninový. I já 
vám chci popřát krásné léto a dostatek odpo-
činku v čase prázdnin a dovolených.

Jiří Švec, starosta města

Plzeňská filharmonie bude 
ozdobou Svatojánského výročí

Ředitelka Plzeňské filharmonie Mgr. Lenka Kavalová spolu s ředitelem Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů Mgr. Zdeňkem Hazdrou, Ph.D. (druhý zleva) navštívili 27. května 
Nepomuk a Zelenou Horu, aby zde osobně představili program koncertu, který se ode-
hraje v květnu 2021 v kostele sv. Jakuba. Bude se jednat o jeden z vrcholů výročí 300 let 
blahořečení sv. Jana Nepomuckého, na němž Plzeňská filharmonie pod taktovkou Ronalda 
Zollmana představí rovněž tradiční svatojánskou hudbu. Jako sólisté vystoupí Gabriela 
Eibenová, Nidia Ladkany, Tadeáš Hoza, Ondřej Holub a Vysokoškolský umělecký soubor 
Univerzity Karlovy. Součástí výročí budou také speciální přednášky na téma totality 
a potlačování nepomuckého kultu v dobách komunistického režimu.

foto Pavel Motejzík
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Z jednání Zastupitelstva  
města Nepomuk (ZMN)  
ve čtvrtek 28. května 2020:
 
• ZMN schválilo změnu územního plánu města a to: zapraco-
vání schválené územní studie „Dvorec – Pod Oborou“ a prově-
ření změny plochy veřejných prostranství na plochu smíšenou 
obytnou – intenzivní městské využití pro přístavbu stávající 
prodejny „Norma“.
• ZMN schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 tisíc 
korun Pionýru Nepomuk, z. s. – Pionýrské skupině Nepomuk na 
rekonstrukci střechy pionýrské klubovny.
• ZMN schválilo snížení prostředků z městských dotačních pro-
gramů na rok 2020 o 25 %.
• ZMN schválilo uzavření dohody o privativní novaci (dohoda 
smluvních stran o náhradě dosavadního závazku novým) ve 
sporu s obyvateli bytového domu U Sokolovny za podmínky, 
že ze strany účastníků této dohody budou zastaveny veškeré 
soudní spory.

Kompletní zápis z jednání najdete 
na www.nepomuk.cz.

Mikrogranty pro oblast školství 
a mládeže v roce 2020 
 
Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí 
a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mlá-
deže: Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku 
zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mlá-
deže na území Plzeňského kraje. Podpora při pořádání a orga-
nizování akcí celostátního a mezinárodního významu. Podpora 
akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji. Podpora pre-
ventivních a ekovýchovných aktivit. Podpora činnosti a aktivit 
dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek 
pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.

Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické 
osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a příspěv-
kové organizace zřízené Plzeňským krajem. Předpokládaný cel-
kový objem finančních prostředků 1 500 000 Kč. Maximální 
požadovaná částka žádosti o dotaci 40 000 Kč.

Žádosti do 31. 7. 2020.
Více na: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Informace živnostenského úřadu
 
Dne 1. července 2020 nabývá účinnosti zákon č. 115/2020 Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související předpisy. 

Nová právní úprava se dotýká zejména dopravců provozují-
cích taxislužbu a zprostředkovatelů taxislužby, kterým stanoví 
některé nové povinnosti.  

Všechna vozidla taxi musí být označena evidenční nálep-
kou. Taxislužbu lze tak nově provozovat jen vozidlem, které 
je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby a označeno evidenční 
nálepkou vozidla taxislužby, která byla pro toto vozidlo vydána.

Ve vztahu k živnostenským úřadům je důležitá změna usta-
novení § 5 zákona o silniční dopravě, který nově zní: 

„Jde-li o koncesi pro provozování silniční dopravy velkými 
vozidly, dopravní úřad vydává stanovisko k podané žádosti 
o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese, ve 
kterém uvede, zda souhlasí s udělením koncese.“ 

Upouští se tedy od vydávání stanoviska dopravního úřadu 
k podané žádosti o koncesi pro provozování silniční dopravy 
malými vozidly. 

Každá obec dostane kompenzaci 
1200 korun na občana
 
Poslanci v úterý 16. června schválili senátní návrh, aby každá 
obec dostala jako kompenzaci 1200 korun ze státního rozpočtu 
na občana. Senát svůj návrh vložil do vládního protikrizového 
daňového balíčku a umožnil tak, aby se peníze obcím dostaly 
rychleji. Mají být náhradou za bonus pro OSVČ, který byl hrazen 
z rozpočtového určení daní, tedy i z peněz obcí a krajů. Celkem 
by obce měly dostat 12,8 miliardy korun. Použití peněz nemá být 
omezeno konkrétním účelem. Krajům by výpadek měl nahradit 
státní příspěvek ve výši 12 miliard korun na opravy silnic a další 
příspěvek na sociální programy.

Ministryně Schillerová zároveň ale varovala před tím, že peníze 
obce dostanou pouze ve chvíli, kdy bude schválen rozpočet pro 
rok 2021, který je navržen se schodkem 500 miliard korun.

Během dne za přijetí senátního návrhu na Malostranském 
náměstí demonstrovalo až 200 zástupců obcí ze všech krajů.

Zdroj: www.novinky.cz

Na koupališti vzniklo dětské 
outdoorové hřiště
 
Dne 4. července ve 13.00 hodin se nově otevírá v areálu koupali-
ště Nepomuk v Nádražní ulici dětské outdoorové hřiště se sklu-
zavkami a trampolínami MAXIbongee jumping. Nebude chybět 
ani rychlé občerstvení a točené pivo. První den je vstup zdarma. 

Daniela Šlehoferová

Zkontrolujte si platnost 
občanského průkazu
 
V souvislosti s ukončením nouzového stavu vyzýváme občany, 
aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů. Pokud 
pozbyly platnosti, neprodleně požádejte o jejich výměnu.
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Kam ukládat odpad

Kanalizace není odpadkový koš

Mnoho lidí si v dnešní době uvědomuje, jak drahocenným zdro-
jem se stává voda. Hospodaření s vodou a povědomí o tom, kde se 
bere a kam odtéká, by mělo být již součástí výchovy našich dětí. 
Rádi bychom vám na tomto místě pomohli s osvětou, co vlastně 
do vašich odpadů patří a co ne, protože chránit životní prostředí 
a zejména vodu může každý z nás ve svých domovech. Je to velmi 
jednoduché, je třeba se nad svými jednáními zamyslet a uvědomit 
si, že kanalizace není odpadkovým košem. Nabádáme tedy občany 
města Nepomuk, aby nevylévali do kuchyňského dřezu nebo toa-
lety rostlinné oleje a živočišné tuky, které způsobují v odpadní 
vodě značné komplikace.

Proč není vhodné vylévat tuky a oleje do kanalizace? 
Tuk a olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí. Společně s dalšími 
odpady, jako jsou vlasy a zbytky potravin, vytváří tukové hroudy, 
a tak hrozí ucpávání odpadních trubek, což může vést až k zato-
pení domácností. Dalším důsledkem takového počínání bývá 
nepříjemný zápach v ulicích z rozkládajících se tuků. Co tedy 
dělat s použitými tuky z naší kuchyně? Nejvhodnější je tyto tuky 
slít do uzavíratelných plastových PET lahví, které zanesete do 
nejbližšího odběrného místa. 

V posledních letech způsobují problémy i často zmiňované jedno-
rázové vlhčené ubrousky. Tyto ubrousky nepodléhají rozkladu, pro-
tože jsou vyráběny z plastů a netkané celulózy. Často tak dochází 
k ucpání kanalizačních přípojek, čerpadel a zanášení česlí na čis-
tírně odpadních vod.

Separace a  likvidace těchto tuků, zbytků jídel a vlhčených 
ubrousků vyžaduje ze strany provozovatele kanalizace častější 
údržbu kanalizace, čerpacích stanic i čistírny odpadních vod, 
než by bylo nutné. To vše je energeticky a finančně velmi náročné 
a v důsledku to vede ke zvyšování ceny stočného. 

A co tedy do kanalizace nepatří? „A kam s ním?“   
Zbytky potravin   → směsný odpad / kompost
Hygienické potřeby 
(vlhčené ubrousky)  → směsný odpad
Jedlé tuky a oleje   → sběrný dvůr
Barvy, ropné látky a oleje  → sběrný dvůr
Léky    → lékárna

Lenka Pintová, Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a. s.

Jedním z problémů, které mne opravdu trápí, je přístup někte-
rých jedinců k nakládání s odpady.

Každý rozumný spoluobčan likviduje odpad, který nepa-
tří do běžné popelnice či kontejneru, tříděním na plasty, sklo 
a papír. Na několika místech jsou dostupné i nádoby na biood-
pad a elektroniku.

Pokud jde o větší množství některého z vyjmenovaných tří-
děných odpadů nebo odpad jiný, řešením je odvoz do sběrného 
dvora. Zde mají občané možnost bezplatného odevzdání (pokud 
se nejedná o odpad nebezpečný – vyměřený sazbou) v rámci 
roční platby svozu komunálního odpadu.

Po informaci, že jsme schopni v období ořezu ovocných 
stromů přistavit kontejner na větve, toho využily pouze dvě 
skupiny sousedů.

Již v předminulém čísle Nepomuckých novin byla zveřej-
něna zpráva o zakoupení záznamového zařízení k monitoro-
vání problémových lokalit z hlediska ukládání odpadu. Z dosud 
nasbíraných materiálů je jasné, že někteří lidé si z toho těžkou 
hlavu nedělají. Kladným výsledkem je, že u hřbitova se přestal 
v kontejneru objevovat materiál z autooprav, koberce, suť… 
Ale nadále ho někteří berou za nádobu na posekanou trávu či 
ostříhané větve…

Kontejner u hřbitova

Je třeba si uvědomit, že odpad ze hřbitova je smíšený odpad 
– sklo, plast i bio, a proto platíme za vývoz nejvyšší sazbu. Když 
už má někdo v autě tři pytle trávy, proč je tedy zdarma nevy-
veze tam, kam patří?! I místní, kteří jezdí s trávou na kolečku, 
si mohou na své zahradě zřídit kompost nebo dát trávu do kon-
tejneru na bioodpad.

Proto ještě jednou:
Větve patří na sběrný dvůr.
Tráva a  jiné měkké kompostovatelné rostliny patří do 

patřičných nádob na bioodpad nebo na kompost ZD Březí 
na Borku.

Vladimír Vokurka, místostarosta

foto Vladimír Vokurka

Černá skládka



6 tipy pro občany Nepomucké noviny / červenec 2020

Nový tarif IDPK od 1. července  
– jedna jízdenka pro vlak, autobus i vybrané MHD
Od 1. července začne v celém kraji platit nový přestupní tarif IDPK. 
Jedna jízdenka bude platit na autobus, vlak i vybrané MHD (a to 
včetně MHD Plzeň). Nový tarif sjednotí ceny jízdného v autobusech 
i vlacích. „Maximální cena základní přestupní nezlevněné jízdenky 
bude 72 Kč, např. ze Železné Rudy nebo Sušice do Plzně. Z Roky-
can, Třemošné, Dobřan nebo Nýřan do Plzně bude jízdenka stát 
26 Kč, z Plas, Blovic nebo Přeštic do Plzně 36 Kč, ze Zbiroha nebo 
Stříbra do Plzně 46 Kč, z Klatov či Žihle do Plzně 56 Kč, z Domažlic 
nebo Tachova do Plzně za 66 Kč,“ uvádí příklady Zdeňka Kmochová 
ze společnosti POVED, organizátora veřejné dopravy v Plzeňském 
kraji, a dodává: „Všechny uvedené jízdenky platí současně na MHD 
v Plzni. I jednotlivá jízdenka bude zónová, stejně jako předplatné. 
Cestující si ale nemusí pamatovat názvy ani čísla zón, stačí znát 
správný název zastávky, do které cestuje."

I nadále bude v platnosti předplatné 
a také slevy Plzeňského kraje 
Určité výjimky budou na mezikrajských relacích do ostatních 
krajů, nicméně v rámci Plzeňského kraje, resp. obvodu IDPK, bude 
prakticky vždy platit tarif Plzeňského kraje. „Ve vlacích bude platit 
tarif dopravců na mezikrajských či mezistátních relacích, v rámci 
Plzeňského kraje v plném rozsahu pouze v rychlících a expresech 
objednávaných Ministerstvem dopravy,“ upřesňuje Pavel Purkart, 
specialista na železniční dopravu. V případě Českých drah bude 
možné jejich tarif využít do značné míry i pro cesty uvnitř kraje, 
ale cestující je povinen si takovou jízdenku zakoupit v e-shopu ČD 
či aplikaci Můj vlak, jinak bude odbaven novým krajským tarifem. 
Jízdenky ČD jsou však v IDPK nepřestupné.

Akční předplatné
Akční předplatné je možné využívat v celém Plzeňském kraji, ve všech 
zónách IDPK, včetně těch přeshraničních. Neplatí ale přímo v Plzni. 
Cestující pro jízdu do Plzně mohou využít zlevněného předplatného 
pro vnější zónu, v samotné Plzni pak ale už zaplatí běžnou cenu.

Akční předplatné je vždy svázané s Plzeňskou kartou a je nutné 
mít ho dobité vždy alespoň tři dny před požadovaným termínem. Je 
možné ho zakoupit online přes e-shop Plzeňské karty, na prodej-
ních místech Plzeňské karty nebo v bankomatech České spořitelny.

Pro zjištění a porovnání cen předplatného naleznete na webo-
vých stránkách www.idpk.cz aktualizovaný online kalkulátor, ve 
kterém půjde snadno a rychle vypočítat cena potřebného před-
platného pro dané zóny, přes které cestující jezdí.

Jízdenku na autobus v rámci IDPK 
lze zakoupit několika způsoby:
• v rámci předplatného na Plzeňské, Mariánské a Karlovarské kartě
• přímo u řidiče – možno platit kreditní či debetní kartou, mobi-
lem pomocí Google Pay a Apple Pay, elektronickou peněženkou 
na Plzeňské, Mariánské a Karlovarské kartě nebo hotově
• v mobilní aplikaci Virtuální Plzeňská karta – jízdenku poté ově-
říte při nástupu přímo u řidiče přes QR kód na jízdence

Aktuálně platné jízdní řády IDPK
S novým tarifem se mění také některé jízdní řády. Aktuálně 
platné jízdní řády naleznete online na webu idpk.cz, idos.cz 
a na jezdimepokraji.cz. Tištěné jízdní řády budou k dispozici na 
všech zastávkách.

Spoje na zavolání
Spoje na zavolání pojedou až do odvolání bez nutnosti spoj objed-
nat. O změně budeme včas informovat.

Veškeré aktuální informace naleznete na www.idpk.cz nebo  
na sociálních sítích Facebook a Instagram IDPK.cz 

Markéta Brunerová za POVED s. r. o.

Jízdní řády autobusů obsluhujících Nepomuk platné  
od 14. června jsou umístěny na konci těchto novin.

Odpovědi na nejčastější dotazy na novou 
integrovanou dopravu Plzeňského kraje 
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná

Tel. 602 659 522    nabor@pfeifergroup.com
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V období od 15. května do 15. června řešili příslušníci OOP Nepo-
muk řadu případů, alespoň s některými z nich bychom vás 
chtěli seznámit.

Krátce před půlnocí 15. května hlídka OOP Nepomuk zastavila 
na benzínové čerpací stanici v obci Nepomuk osobní automobil 
zn. Peugeot 206. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost 
návykových látek. Tento byl pozitivní na přítomnost látek mari-
huana a pervitin.

V dopoledních hodinách 19. května se nepomucké hlídce pokusil 
v obci Srby ujet řidič osobního automobilu zn. Škoda Fabia. Jeho 
cesta skončila v lese za obcí směrem na Ždírec. Důvodem jeho jed-
nání byla skutečnost, že měl vyslovený zákaz řízení motorových 
vozidel. Stejná hlídka téhož dne v odpoledních hodinách zastavila 
mezi obcemi Třebčice a Dvorec osobní automobil zn. Honda Civic. 
Jeho řidič se podrobil dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 
1,83 promile alkoholu v dechu.

Ráno 23. května byl nepomuckými policisty v Blatenské ulici 
v obci Dvorec kontrolován osobní automobil zn. Renault Clio. 
Jeho řidič byl podroben dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 
0,32 promile alkoholu v dechu. Stejná hlídka téhož dne v odpoled-
ních hodinách zastavila v Plzeňské ulici v obci Nepomuk osobní 
automobil zn. BMW X5. Bylo zjištěno, že vozidlo není registro-
váno v České republice a na vozidle umístěná zvláštní registrační 
značka měla přepsané datum přidělení. Ve večerních hodinách se 
pak této hlídce podařilo v ulici Blatenská v obci Dvorec odhalit 
řidiče osobního automobilu zn. Chrysler Grand Voyager, který 
„nadýchal“ 1,76 promile alkoholu v dechu.

Krátce po poledni 26. května zastavila hlídka OOP Nepomuk 
v Zelenohorské ulici v obci Nepomuk osobní automobil zn. Toyota 
Yaris. Řidič vozidla se podrobil dechové zkoušce, při které bylo 
naměřeno 1,15 promile alkoholu v dechu.

V dopoledních hodinách 31. května se řidič osobního automo-
bilu zn. Peugeot 206 pokusil u obce Budislavice ujet nepomuc-
kým policistům. Po odbočení na lesní cestu mu však v další jízdě 
zabránila závora. Řidič byl podroben dechové zkoušce, při které 
displej přístroje ukázal hodnotu 1,22 promile alkoholu v dechu. 
Pozitivní byl i test na přítomnost návykových látek, který indikoval 
látky pervitin a marihuana. Stejná hlídka zastavila ve večerních 
hodinách téhož dne v nepomucké ulici Na Vinici I. osobní auto-
mobil zn. Citroën C5. I tentokrát byla dechová zkouška pozitivní, 
kdy při ní bylo naměřeno 1,41 promile alkoholu v dechu.

Dne 4. června v podvečerních hodinách kontrolovali nepomu-
čtí policisté v obci Nepomuk v ulici Na Vinici I. osobní automobil 
zn. Opel Agila. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návy-
kových látek, který byl pozitivní na přítomnost látek marihuana 
a pervitin.

V dopoledních hodinách 8. června byl při dopravní kontrole 
v obci Vrčeň odhalen řidič, kterému bylo při řízení traktoru namě-
řeno 2,15 promile alkoholu v dechu. Stejná hlídka zastavila téhož 
dne v podvečerních hodinách v Nádražní ulici v obci Nepomuk 
osobní automobil zn. Jeep. Řidič vozidla byl podroben dechové 
zkoušce, kdy displej přístroje ukázal hodnotu 0,32 promile alko-
holu v dechu. O tři hodiny později stejní nepomučtí policisté 
kontrolovali v Rožmitálské ulici v obci Dvorec osobní automo-
bil zn. Škoda Fabia. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost 
návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin.

Odpoledne 10. června zkontrolovala hlídka OOP Nepomuk 
v nepomucké ulici U Rybníka řidiče motocyklu. Vozidlo nebylo 
registrováno a nemělo zákonné pojištění. Řidič vozidla nebyl drži-
telem řidičského oprávnění a navíc u něj provedený test ukázal 
přítomnost látky pervitin.

V dopoledních hodinách 13. června zastavili nepomučtí poli-
cisté v Blatenské ulici v obci Dvorec řidiče osobního automobilu 
zn. Ford Focus. Jednalo se o cizince, který byl podezřelý, že není 

držitelem řidičského oprávnění. Téhož dne v časných odpoled-
ních hodinách zastavila stejná hlídka OOP Nepomuk na hlavním 
nepomuckém náměstí osobní automobil zn. Volkswagen Passat. 
Při dopravní kontrole vyšlo najevo, že řidička vozidla má uložen 
zákaz řízení motorových vozidel a je ovlivněna pervitinem. V pod-
večer pak stejná policejní hlídka zastavila na silnici v lese pod 
Zelenou Horou, poblíž lesní školky, řidiče čtyřkolky. Na místě bylo 
zjištěno, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. 
Muž se dále odmítl podrobit dechové zkoušce a testu na přítom-
nost návykových látek.

Dne 8. června hlídka OOP Nepomuk vypátrala v obci Mladý 
Smolivec osobu nacházející se v celostátním pátrání.

V souvislosti s uvolněním protiepidemických opatření došlo 
k nárůstu dopravy a zvýšil se počet konaných kulturních akcí. 
S  příchodem letních prázdnin lze v  obou těchto případech 
očekávat další navýšení. Žádáme proto čtenáře, aby dbali zvý-
šené opatrnosti.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

zprávy

Bohuslav Šotola v Paměti národa
 

Bohuslav Šotola v roce 1954

Z činnosti Obvodního oddělení policie Nepomuk

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek 
pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 
jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí  
20. století a zažili dva totalitní režimy: nacismus a komunismus. 
Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy 
jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.

Nahrávka s nepomuckým pamětníkem panem Bohuslavem 
Šotolou byla pořízena v rámci projektu Příběhy regionu – Plzeň-
ský kraj. 

Bohuslav Šotola se narodil 20. listopadu 1931 v Roztokách 
u Prahy, kde zažil pomoc vězňům z nacistického transportu na 
sklonku druhé světové války. Vojnu absolvoval u Technických 
praporů na Zelené Hoře u Nepomuku a v Janovicích nad Úhlavou. 
Sloužil společně s Miloslavem Švandrlíkem, autorem Černých 
baronů. Nyní je v penzi a žije v Nepomuku.

Sbírku Paměť národa spravuje obecně prospěšná společnost 
Post Bellum.

Zdroj: www.pametnaroda.cz
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Krátké zprávy

Naučná stezka v novém kabátě. S přispěním dotace z Plzeňského 
kraje nechalo město Nepomuk vyrobit všechny nové stojany na 
naučnou stezku Pod Zelenou Horou, realizovanou původně v roce 
2007. Zakázku na výrobu nových stojanů včetně výměny tabulí 
provádělo truhlářství Pavel Špitzer, celkové náklady včetně DPH 
byly zhruba 75 tisíc Kč, dotace činila 50 tisíc Kč. 

Stavba Billy pokročila. Výstavba nového supermarketu, který 
vzniká v Nepomuku naproti čerpací stanici Benzina, postoupila 
do další fáze. Hotová budova byla v červnu předána provozova-
teli, tedy obchodnímu řetězci BILLA, který během léta provede 
vnitřní úpravy. Na otevření obchodu pro zákazníky se můžeme 
těšit v září. Alice Baumruková Kotylová, KLAUS Timber a. s.

Plzeňský hejtman Bernard na vlastní žádost končí. Zastupitelé 
Plzeňského kraje odvolali 8. června z funkce hejtmana Josefa 
Bernarda. Ten na začátku května oznámil, že odchází z ČSSD 
a nabídne svou funkci k dispozici. Nový hejtman se už do konce 
volebního období volit nebude. Formálně bude kraj reprezento-
vat první náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová z ODS. Josef 
Bernard zároveň oznámil, že bude v podzimních krajských 
volbách znovu kandidovat na post hejtmana, ale za jinou stranu, 
a to pod hlavičkou STAN. Zdroj: idnes.cz

Střílelo se o starostův pohár. Dne 13. června proběhl na střelnici 
v Nové Vsi u Nepomuka XVII. ročník závodu ve střelbě na asfal-
tové terče „O pohár starosty města Nepomuk“. Celé akci přálo 
počasí, o čemž svědčila i účast. Soutěže se zúčastnilo celkem 
62 střelců z mysliveckých spolků z okolí Nepomuka.  Na prvním 
místě se umístil p. Časta, na druhém p. Černý a na třetím p. 
Frančík. Mezi ženami se na prvním místě umístila p. Malá, na 
druhém p. Francová a na místě třetím p. Vondrysková. Poháry 
předal hospodář Mysliveckého spolku Nepomuk Vojtěch Matějka. 
Za vzorně připravenou střelnici a celou akci patří poděkování 
mysliveckým spolkům Vojovice a Nepomuk, který touto cestou 
děkuje všem sponzorům této akce. Myslivecký spolek Nepomuk

Exkurze v likérce. Likérka Jenčík a dcery z Prádla pořádá letní 
„Povídání o likérech“ s prohlídkou a degustací v termínech 11. 
7., 18. 7., 15. 8., 22. 8. vždy ve dvě nebo ve čtyři odpoledne (či jindy 
dle dohody). Kapacita je omezená, je nutno termín a hodinu 
rezervovat. Kontakty na www.jencikadcery.cz

Možnost stavby úložiště 
jaderného odpadu v lokalitě 
Březový potok je stále aktuální
 
Ve čtvrtek 4. června Správa úložišť radioaktivního odpadu zúžila 
počet míst potenciálních lokalit hlubinného úložiště na čtyři. 
Je mezi nimi i  lokalita Březový potok na Horažďovicku. Hned 
v pátek nato se sešli v Pačejově starostové všech šesti ohrožených 
obcí z tzv. lokality Březový potok. Závažnost problému dokládá 
i operativní přítomnost hejtmana Plzeňského kraje Josefa Ber-
narda, náměstka Pavla Čížka a starosty Michaela Formana za 
ORP Horažďovice, kam celá lokalita územně a úředně spadá. 
Přítomen byl i předseda spolku „Radioaktivní odpad, děkujeme, 
nechceme“ František Kába. 
Všichni přítomní se shodli na společném postoji, který je smě-
řován na Ministerstvo průmyslu a obchodu a Vládu ČR:
• zastavte nyní rozhodnutí o zúžení počtu lokalit
• přijměte nejprve příslušný zákon o postavení obcí v pro-
cesu výběru
• stanovte transparentní kritéria pro výběr
• vysvětlete a závazně stanovte celý proces o nakládání s radioak-
tivními odpady
• uložte vládnímu zmocněnci, SÚRAO a výzkumné základně 
urychlení hledání alternativ pro zpracování a využití radioak-
tivního odpadu
• v záležitosti takového významu není třeba spěchat, podívejte 
se, jak to vypadá v Evropě
• hledejte evropské společné řešení

Zdroj: dopis starosty Chanovic  
a mluvčího Platformy proti úložišti Petra Kláska

Výrobní areál Dvorec 
otevřel brány

 
V sobotu 20. června se ve Dvorci konal Den otevřených dveří 
nového výrobního areálu společnosti KLAUS Timber pro širo-
kou veřejnost, na který zavítalo téměř 900 návštěvníků. Kromě 
prohlídky hal program zahrnoval mimo jiné ukázku paletové 
výroby na nejmodernějších automatických linkách či prezentaci 
jednotlivých oddělení. Nový areál vznikl na pozemcích původní 
průmyslové zóny během roku 2019, zkušební provoz byl spuštěn 
v prosinci téhož roku.

Alice Baumruková Kotylová, KLAUS Timber a. s.

foto Pavel Motejzík
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Platnost akce od 1. 6. do 31. 7. 2020. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky jsou ilustrační.

Multifunkční 
chlorové 
tablety 7 v 1
■  balení: 1 kg
■  multifunkční tablety    
   na chloraci, zjiskření, 
   vločkování, likvidaci řas,    
   dlouhodobou desinfekci,    
   stabilizaci chloru 
   a stabilizaci tvrdosti

Multifunkční 
chlorové 
tablety 5 v 1

Modrý 
odstraňovač řas
■  balení: 1 l
■  přípravek k dokonalé    
   likvidaci řas
   v bazénové vodě

■  balení: 1 kg
■  chlorový rychlo-
   rozpustný granulát
   k okamžitému 
   zachlorování
   a desinfekci vody

■  balení: 1 kg
■  multifunkční tablety    
   na chloraci, zjiskření, 
   vločkování, likvidaci 
   řas a stabilizaci chloru

Síťka hladinová
náhradní
■  bez násady Bazénové 

teploměry

Plovák 
střední

Tyč 3x1 m 

teleskopická

Hubice vysávací 
s postranními kartáčky

Celý sortiment bazénové chemie a příslušenství 
naleznete na našich prodejnách v Blovicích i v Nepomuku!

Chlor šok

299,-109,-

AKČNÍ CENA

 239,-

AKČNÍ CENA

 179,-

AKČNÍ CENA

 199,-

AKČNÍ CENA

 259,-

Tekutý vločkovač 
a zjiskřovač

■  balení: 1 l
■  přípravek vyvločkuje    
   jemné částečky nečistot    
   tvořící zákal vody

AKČNÍ CENA

 119,-

149,-

289,-

od 69,-
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V období od 16. května do 15. června vyslalo Krajské operační stře-
disko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje naši jed-
notku pouze k jedné události, a to v půl deváté ráno dne 5. června 
ke střetu nákladního auta s osobním na silnici II/230 na úrovni 
Kokořova. K události jsme vyjeli s CAS 20 Terrno a DA Mercedes. 
V době našeho příjezdu již na místě zasahovala jednotka HZS 
Nepomuk a posádky Zdravotnické záchranné služby. Z osobního 
auta byla vyproštěna jedna těžce zraněná osoba, kterou trans-
portoval vrtulník LZS do nemocnice. Další osoba byla odvezena 
sanitou. Během záchranných prací byla silnice asi hodinu zcela 
uzavřena, následně byl provoz usměrňován kyvadlově. Naše jed-
notka se poté vrátila na základnu, jednotka HZS zůstala na místě 
nehody do ukončení šetření Policií ČR, poté pomohla s nalože-
ním vozidel na odtahovou službu a provedla úklid vozovky. Mimo 
to členové jednotky absolvovali pravidelnou odbornou přípravu 
a výcvik s technikou, v červnu mimo jiné proběhlo školení řidičů. 
Také jsme se znovu začali scházet při středečních brigádách sboru, 
kdy pracujeme na údržbě techniky a budovy. 

Jednotka HZS Nepomuk zasahovala v daném období u 23 udá-
lostí, z nichž nejzávažnější byl požár haly v zemědělské společ-
nosti v Plánici, který likvidovalo 11 hasičských jednotek. V době 
tohoto zásahu došlo nedaleko místa požáru k vážné dopravní 
nehodě dvou vozidel, u které rovněž pomáhali nepomučtí pro-
fesionální hasiči. 

Více informací, fotek a videí najdete na našem facebooku 
Hasiči Nepomuk nebo na www.sdh-nepomuk.cz.

Jiří Šůs, SDH Nepomuk 

Činnost nepomuckých dobrovolných hasičů

Nepomucká čápata 
byla okroužkována
 

Dne 2. června jsme okroužkovali tři mláďata čápů bílých z nepo-
muckého hnízda. V barelu pod nimi bydlí pár poštolek s pěti 
mláďaty, které jsme okroužkovali také.

Václav Kovář, Nepomucký ornitologický spolek
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Ladislav Rada se ohlížel 
za svojí tvorbou
 
Po uvolnění omezujících opatření v souvislosti s pandemií koro-
naviru si mohl 17. června konečně prohlédnout výstavu svých 
obrazů a karikatur rovněž samotný autor, Mistr Ladislav Rada 
z Vojovic, který v současné době žije v domově pro seniory 
v Plzni. 

„Mám z výstavy i ze seznámení s Ladislavem Radou velkou 
radost, vážím si spolupráce s projektovou manažerkou Nikolou 
Šelmátovou, která výborně spolupracovala během přípravy celé 
výstavy a ochotně zpracovávala i opisovala všechny materiály od 
pana Rady tak, aby mohla být výstava i v této těžké době zrea-
lizována,“ uvedla kurátorka Adéla Šmausová z Národopisného 
muzea Plzeňska. „Jsem opravdu mile potěšen, výstava vystihuje 
celý můj život, nechybí zde ani zásadní díla, například deska 
Rudolfa Frimla od kolegyně – výtvarnice Michaely Lesařové 
ze Supraphonu. Zastal jsem se výsledné podoby této její práce 
a stálo mě to zaměstnání, pro některé lidi byla deska s pozadím 
kovboje a srdíčkem symbolizujícím Západ až moc provokativní,“ 
povzdechl si Mistr. „Naštěstí jsem ale vzápětí dostal místo v umě-
lecké škole v Praze na Žižkově, kde jsem byl velmi spokojený. Vše 
zlé je pro něco dobré,“ doplnil autor jedním dechem.

Umělci provedli návštěvníky 
Nádhernou krajinou

Výstavu s názvem Ladislav Rada – Ohlédnutí si můžete v pro-
storách Národopisného muzea na náměstí Republiky v Plzni 
prohlédnout zdarma až do konce srpna.  

Rada obce Neurazy schválila pro Ladislava Radu udělení čest-
ného občanství. Dekret s občanstvím předali zástupci obce 
v čele se starostkou Marií Svejkovskou Mistrovi osobně dne  
24. června v Plzni.

foto Pavel Motejzík

foto Pavel Motejzík

V Městském muzeu a galerii Nepomuk se v sobotu 20. června 
uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy Nádherná krajina – 
malba, kresba, grafika. Prohlídka se konala za doprovodu obou 
autorů, tedy Daniely Štichové a Pavla Piekara. Autoři si v průběhu 
prohlídky navzájem pokládali otázky ke své práci a rovnou na 
ně odpovídali, následně se ke slovu dostali i návštěvníci, kteří 
rovněž kladli své dotazy. Na závěr Pavel Piekar názorně předvedl, 
jakým způsobem vznikají práce vytvořené technikou barevného 
linorytu. Výstava Nádherná krajina – malba, kresba, grafika byla 
v muzeu k vidění od 19. května do 27. června 2020.

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum Nepomuk

Univerzita III. věku pro 
zájemce 55+, přednášky 
od října 1x za 14 dní  

Rituály evropských královských rodů

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba 
narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými králov-
skými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm krá-
lovských rodinám, o kterých jsme se učili v dějepisu, případně jsou 
dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale  
i těm pro nás méně známým.
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Filmová expozice Černí baroni na zámku 
Zelená Hora byla slavnostně otevřena

V sobotu 13. června se brány Zelené Hory otevřely pro množ-
ství návštěvníků, které zaplnilo vnitřní i vnější prostory zámku 
s nově nainstalovanou expozicí připomínající film Černí baroni. 
Na autentických místech natáčení jsou umístěny velkoplošné 
fotografie z filmu a také obrazovky, kde jsou promítány příslušné 
scény. Nechybí ani živá prasata ze socialistického ráje vepřů.

Od tří hodin odpoledne se na pódiu vedle sala terreny střídali 
zajímaví hosté. Herci Václav Vydra a Hana Čížková zavzpomínali 
na natáčení filmu. Václav Vydra mimo jiné řekl: „My, když jsme 
ten film točili, tak jsme měli pocit, že by to mělo být víc na vážno, 
ale z odstupem času si myslím, že to tak asi mělo být a když ten 
humor převáží to bolestné, je to dobře. Ten film se moc povedl 
a jsem rád, že jsem se toho zúčastnil.“

Dalším bodem programu byla módní přehlídka stylisty 
Lukáše Almassyho za účasti finalistek soutěže Miss České repub-
liky. Následovalo vystoupení zpěvačky Jany a na pódiu také pro-
mluvila o knize Miloslava Švandrlíka vdova po jejím ilustrátorovi 
Jiřím Winteru Nepraktovi Hana Winterová. Slovo dostal též foto-
graf Jakub Ludvík, který fotografoval herce z Černých baronů.

Programem provázela moderátorka Monika Leová z TV Prima 
a zakončil jej koncert Petra Koláře.

Program a expozici doplnila možnost se občerstvit jak ve 
stáncích, tak v restauraci Krčma v konírně, skluzavka pro děti 
i vyjížďky s koňským povozem.

Zeptali jsme se autora projektu Martina Mitvy Lukeše:

Jak se podle vás zahájení vydařilo?
Jsem spokojen, vyšlo počasí, už jsme se trochu zbavili korona-
viru a lidí přišlo dostatek.

Jak dlouho trvala příprava expozice a co bylo největší úskalí?
Začal jsem 9. března a skončil včera. A největší problém byl dostat 
sem na Zelenou Horu vodu, vodovod po vojácích byl rozbitý. 

Co dalšího se v programu v sezóně objeví?
Mám něco rozmyšleno, ale nebudu to prozrazovat.

Co byste chtěl ještě dodat?
Přál bych si, aby začala obec Klášter více spolupracovat.

Otevřeno od 13. 6. do 30. 8. 2020
Pá, So, Ne vždy od 10 do 19 hodin.
Volné prohlídky venkovní expozice a interiérů.
Prohlídka interiérů je možná i s průvodcem vždy 
od 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30 hodin.
Vždy od 13.00 hodin promítání filmu Černí baroni 
v Krčmě v konírně.
Každou sobotu od 15 hodin živá hudba.
Vstupné dospělý 250 Kč, děti do 15 let 100 Kč.
Aktuální program a další informace na webu www.cernibaroni.cz.
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Téma: Nový systém autobusové  
dopravy v Plzeňském kraji  
Od 14. června se změnil systém autobusové dopravy v Plzeňském kraji. Poved s.r.o., organizátor 
veřejné dopravy Plzeňského kraje, slibuje nejen nové autobusy od společnosti Arriva, ale i řadu 
dalších novinek včetně dopravního dispečinku a mobilní aplikace Virtuální Plzeňská karta. 
(Podrobné informace přinesly květnové Nepomucké noviny na straně 10 a červnové na straně 8. 
V těchto novinách se k tématu vracíme na stranách 6 a 7.)

16 téma k diskuzi Nepomucké noviny / červen 2020

Anna Hánová (ODS-NK, bezp.)
Nevím, nemám zkušenost, čas ukáže. Této služby nevyužívám 
a osobně nejsem příznivcem přílišné digitalizace, ne vždy je 
takový pokrok přínosem, zvlášť pro starší generaci.

Milan Demela (Sdružení nezáv. pro Nepomuk, bezp.)
Osobní zkušenost s dopravcem Arriva nemám žádnou. Věřím, že 
změna dopravce byla krajem provedena po zvážení všech důle-
žitých skutečností a zkušeností z oblastí, kde tento dopravce už 
nějakou dobu působí. Doufejme, že se pro občany našeho města 
a celé oblasti dopravní obslužnost opravdu zlepší.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
„Co očekáváte od nového systému autobusové dopravy v Plzeňském kraji? 

Co z avizovaných novinek považujete za skutečný přínos?“

foto Pavel Motejzík
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Vážení občané, kterou z novinek 
integrované dopravy Plzeňského 
kraje oceňujete vy?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

?

téma k diskuzi / inzerce

Václav Kovář (SK Nepomuka a Dvorce, ČSSD)
Vzhledem k tomu, že hromadnou dopravu využiji tak dvakrát do roka, 
nemám přehled a ani nesleduji změny, ke kterým dochází. Na otázku 
tak nemám co odpovědět, protože o daném tématu téměř nic nevím.

Vladimír Vokurka (ANO 2011, bezp.)
Pokud se mám vyjádřit ke změně dopravy v kraji, zatím vše vyhlíží 
lepším dojmem. Nové autobusy, spousta dobrých novinek, tak jen ať 
to nadšení a spokojenost vydrží. Měřítkem kvality je snad i postřeh, 
že v době nedostatku řidičů nová společnost naplnila stavy hravě. 
Novinky jsou zásadní, třeba spoj na zavolanou je myslím ekonomicky 
ideálním krokem k uspokojení cestujících. Proč by spoj zajížděl do 
obce, kde devětkrát z deseti jízd nikdo není?
Jako zásadní vidím dva faktory:
1. spokojenost cestujících, která by měla přinést zvýšený zájem 
o hromadnou dopravu
2. jednotná jízdenka – zjednodušení při přestupech

Tak hlavně aby to kraj zvládl po finanční stránce udržet co nej-
déle v příznivých cenách pro cestující.

Střední škola 
a Základní škola, oSelce

Č.p. 1, 335 46 Oselce, tel. 371595168, 
e-mail: info@stredniskolaoselce.cz
IČ: 00077691, č. účtu 6737361/0100

Střední škola a Základní škola, Oselce, č.p. 1, 335 46 
Oselce přijme:

kuchař/ka
Dvousměnný provoz ‑ ranní a odpolední směny

Úvazek: 1,000, tj. 40 hodin týdně
Nástup: od 24. 8. 2020

Požadavky: vyučení v oboru, zdravotní průkaz
Plat: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, platová třída 5, po zkušební 

době osobní příplatek + příspěvky z FKSP – penzijní, 
stravování, dovolená. 
pracoviště Oselce 

Bližší informace dodá Jitka chaloupková, 
tel. 778 767 250 nebo 

Markéta kašparová 773 071 714

  

Nabídka platí od 17.6. do 16.6.2020 v prodejně „U Stodoly“

Nabídka platí od  1.7. do 14.7. 2020 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Nabídka platí od 1.7. do 14.7.2020 v prodejně NS Nepomuk – drogérie

Nabídka platí od  17.6. do 30.6. 2020 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Jihočeský syreček 90g
Šumavský tavený sýr smetanový 150g  
Smetana 12% 200g                                                                               
Kunín Pohár 150g mix druhů              
Párky studentské cena za 1kg 
Salám Vysočina cena za 1 kg

Kunín jogurt 150g mix druhů                                                                              
Olomoucké tvarůžky  100g                                                                               
Gouda 48% cena za 1kg                                                                                 
Libové párky cena za 1kg                                                                                  
Šunka Dle gusta nejv. jak. cena za 1kg                                                           

Lenor aviváž různé druhy 1800 ml                                                                    
Persil prášek 36 praní                                                                        
Kuchyňské utěrky 3vrstvé 2 role                                                                       

Grand Dessert 190g mix druhů 
Skyr 140g  mix druhů                                                                             
Lučina 100g         
Slovenský salám cena za 1kg                                                                 
Hoštické párky cena za 1kg                                                                  
Mistrovo uzené cena za 1kg                                                                

22,90 Kč                  
23,90 Kč
14,90 KČ

9,90 Kč
89,00 Kč

169,00 Kč

8,90 Kč                  
26,90 Kč

129,00 Kč
79,00 Kč

179,00 Kč

79,90 Kč
169,90 Kč
19,90 Kč

16,90 Kč                  
14,90 Kč
16,90 Kč
69,00 Kč

149,00 Kč
189,00 Kč

Ohlasy z facebooku
Autobus bude stále jen autobus. Jen v jiné barvě. Ale na silnici 
bude zdržovat úplně stejně jako ten starý.

No díval jsem se na jízdní řády a trochu mi připadá, že auto-
busy jsou celkem zbytečné. Jízdní řád se z už tak mizerného 
ještě zhoršil.

O víkendu, kdy bychom potřebovali nějak odvézt i turisty do města, 
jede autobus pouze od rychlíků z Plzně, čili jednou za dvě hodiny 
a pak je obrovská mezera mezi 18.35 a 23.30.

-  To je fakt, zrovna večer by se spoj hodil. Ale na to, že doposud 
v neděli nejelo nic, je to celkem pokrok.

Víkendová MHD Nepomuk 411, bohužel v neděli poslední od vlaku 
v 18.35  

Ale v pracovní den pojede autobus od vlaku i ve 20.35 a 23.30 
od půlnočky.

V sobotu v 18.35 a pak až ve 23.30. Ten spoj ve 20.35 mohlo město 
místo nějakého nevyužívaného zaplatit. Stejně ten autobus někde 
stojí a řidič má přerušenou směnu.
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Během výuky na dálku jsem plnil úkoly, které byly napsané 
na stránkách školy. Tato práce mi vyšla vždy na celý týden od 
pondělí do pátku. Z českého jazyka jsem si procvičil přídavná 
jména a nově jsem se naučil zájmena, číslovky a slovesa. Také 
literatura a sloh mě bavily. Z matematiky jsem si nejvíce pro-
cvičil geometrii. Z přírodovědy a fyziky jsem se naučil velmi 
mnoho věcí, které jsem trénoval v sešitu a v pracovních listech. 
Z přírodopisu mě nejvíce bavilo učivo o korýších a členovcích. 
Ve fyzice mě nejvíc bavilo učivo o elektřině. V dějepisu jsem se 
dozvěděl mnoho nových údajů o starověkém Římu. V anglickém 
jazyku jsem si rozšířil slovní zásobu, naučil tvořit věty a naučil 
novou gramatiku. Paní učitelky nám úkoly připravovaly, kont-
rolovaly a dopisovaly si s námi přes e-mail. Naučil jsem se více 
používat počítač, skener, internet a pracovat s textem. Jsem ale 
rád, že začala škola. Úkoly teď plníme ve škole a doma mám tak 
více volného času.
Roman 

… S distanční výukou jsem byl celkem spokojen, úkolů bylo někdy 
více, někdy méně, ale vše se dalo zvládnout. Spolupráce s vyuču-
jícími se mi líbila. Uvítal bych i online hodiny přes počítač.

Celé koronavirové období se dalo zvládnout, ale lepší je učit 
se ve škole a vidět se jak s vyučujícími učiteli, tak se spolužáky.
Vašek 

… Ze začátku karantény jsem měla s úkoly trochu problémy, než 
jsem se vzpamatovala. Když jsem potřebovala, pomohli s úkoly 
rodiče, ale většinou jsem si poradila sama. Cítila jsem se divně, 
když jsem musela chodit v roušce… Díky volnu jsem se naučila 
jezdit na kolečkových bruslích… Když vypukla karanténa, zavřela 
se škola a všichni byli rádi, že budou doma. Byli jsme celé dny jen 
zavřeni, nechodili s kamarády ven, nenavštěvovali žádné kroužky, 
plnili jsme zadané úkoly od učitelů… Doma to byla celkem nuda, 
do školy jsem se těšila. Chyběli mi kamarádi i učitelé. Díky mamce, 
která mně nejvíc pomáhala, jsem úkoly vypracovala a odeslala 
učitelům… Teď, když mohu být ve škole, si uvědomuji, jak je pro 
nás důležité vidět kamarády.  
Natálie

Zde jsou části žákovských prací, které nám 
přibližují, jak karanténu prožívali naši žáci:

… Tak jsem byla docela ráda, že jsem nemusela chodit do školy 
a mohla jsem také déle vstávat. Po měsíci už jsem takový názor 
neměla. Doma jsem se nudila. Někdy jsem chodila s kamarádkami 
ven a někdy strávila den jen u úkolů do školy a na telefonu. Teď 
jsem ráda, že se situace zlepšila, můžeme chodit do školy a stýkat 
se s kamarády…
Adéla

Můj deník – Vašek 
1. den 
Vstávám ráno okolo sedmé hodiny, nemusím chvátat, protože do 
školy nechodíme. Mamka je doma se mnou a s mou mladší sest-
rou. Obvykle je musím budit. Dopoledne se učím. Píšu si úkoly, 
které nám posílají paní učitelky. Po obědě jsme dnes vyrazili na 
výlet do městečka Žinkovy. Jeli jsme všichni – i naše fenka Betty. 
Potom jsme šli cestičkami a objevili jsme zbytky hradu Potštejn. 
Prošli jsme okolo zámku. Je velká škoda, že je pro veřejnost uza-
vřený. Na zpáteční cestě jsme si dali sladkou odměnu – nanuk – 
a vrátili se domů.
2. den
Dopoledne probíhá pokaždé stejně, napřed učení, potom si čtu 
knížku nebo na tabletu. Dali jsme si rychle oběd, můj oblíbený 
řízek a opečené brambory. Krásně svítilo sluníčko, a tak jsme 
vyrazili zase na výlet. Tentokrát na kole. Můj táta nám ukázal 
cestu přes Klášter až k památníku na Dubči, kde sestřelili bom-
bardér během 2. světové války. Nikdy jsem tam nebyl, až dnes. 
Ujeli jsme asi 20 km. Zpátky naše cesta vedla lipovou alejí přes 
Klášter, Dvorec až do Mohelnice. 
3. den
Každý den sleduji informace, jaká je situace u nás i ve světě. Hodně 
lidí má starosti s podnikáním a penězi. Snad se to brzy zlepší. Dnes 
jsme byli doma. Dodělával jsem si nějaké úkoly. Pak jsme si hráli 
se sestrou Adélkou venku na zahradě. 
4. den
Největší radost z toho, že jsme doma, má naše fenka Betty. Nemusí 
nosit roušku. Máme více času si s ní hrát. Hodně si na nás zvykla. 
Večer jsme udělali malý táboráček. Mňam, mňam, buřtíky byly 
dobré. Zbylo i na Betty. 
5. den
Dnes mamka musela vyřídit důležité věci v Přešticích u svých 
rodičů. Nasadili jsme si roušky a odjeli na návštěvu babičky a dědy. 
Měli radost, že nás vidí. Povídali jsme si o všem možném, protože 
jsme se dlouho neviděli. Babička nám uvařila rajskou omáčku 
s rýží, tu mám od ní moc rád. Mamka ji totiž nevaří. 
6. den
Úkoly do školy jsem se snažil vypracovávat postupně. Hodně mě 
baví dějepis a přírodopis. Nejvíce starostí jsem měl s fyzikou 
a matematikou. Poprosil jsem rodiče, tedy hlavně mamku. Ta se 
změnila na paní učitelku pro mě a pro sestru. Mám pocit, že ji to 
někdy bavilo, ale byla i doba, kdy chtěla jít raději do práce. Odpo-
ledne jsem pomáhal sklízet dříví do kůlny.
7. den
Můj deníčku, už se blížím k závěru mého vyprávění. Doma je to 
fajn, ale zjistil jsem, že se raději učím ve škole. Snad už to bude 
s tím koronavirem lepší. Najdou nějaký lék, nebo ho jinak pře-
pereme. Už se chystáme zase jít ven. Svítí krásně sluníčko a kolo 
už na mě čeká.

Oprava PVC ve školní jídelně
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Výuka na dálku Další dojmy ze střední školy
 

Posláno třídnímu učiteli:
Na začátek chci jenom říct, že mi základka chybí a určitě bych si 
ji dal znova, alespoň tu devátou třídu, protože jsme byli opravdu 
dobrá parta v čele s vámi. Vzhledem k tomu že jsem už dovršil  
18 let, tak se určitě musíme někdy sejít někde u piva a popoví-
dat si. 

 
1. Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Kla-
tovská 200 G
2. Jsem ve třetím ročníku studia a myslím, že můj obor IT jde 
trochu mimo mě, ale škola mě stejně baví a mám zde také dobrou 
partu jako na základce.
3. Vzhledem k tomu, že jsem trochu flákač a flegmatik, tak mi to 
bylo vlastně úplně jedno, ale myslím, že na angličtinu a němčinu 
jsem byl připraven velice dobře. Trošku matika byla slabší. Ale 
pozadu jsem rozhodně v ničem nebyl, protože hodně věcí se 
bralo znovu od začátku.
4. Překvapilo mě, jak někteří učitelé mohou učit na střední škole, 
když tomu vlastně moc nerozumí, myslím, že jejich práci bych 
zvládl i já. Ale zklamaný nejsem určitě z ničeho. 
5. Po střední škole zvažuji vysokou školu, ale asi jiný obor než 
IT, protože je to velmi těžký a obsáhlý obor. 
6. V kontaktu jsem jenom asi se čtyřmi lidmi z bývalé třídy. Ale 
bavím se i s lidmi z ostatních tříd. Určitě můžeme udělat nějaký 
sraz celé třídy, někdy až bude teplo. 

  
S pozdravem váš nejpilnější žák
Lukáš 

Všem našim žákům přeji krásné 
a pohodové prázdniny, hodně hezkých 
zážitků, odpočinek, příjemné letní počasí 
a v září se se všemi těšíme na shledání. 
Rodičům děkujeme za spolupráci 
a přejeme co nejhezčí dny zasloužené 
dovolené. Kolegyním, kolegům i všem 
dalším zaměstnancům školy ještě jednou 
děkuji za odvedenou práci v netradičních 
náročných podmínkách a přeji všem 
příjemně prožité dny zaslouženého 
prázdninového volna. 

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Nové pracovní stoly hoblice

 
V červnovém i tomto čísle Nepomuckých novin jsme dali prostor 
žákům, aby popsali své dojmy z tzv. distanční výuky. Stejně jako 
pro žáky a studenty to i pro pedagogy bylo něco nového a nepo-
znaného. Dovolím si shrnout zkušenosti, které jsme společně 
s kolegyněmi a kolegy od 11. března získali.

Poděkování patří rodičům, kteří se velmi aktivně do výuky 
a školní přípravy zapojili. Byla jich naprostá většina a v době, 
kdy se kromě svých pracovních povinností museli nově stát uči-
telkami a učiteli, to jistě pro ně nebyla záviděníhodná situace. 
Ti, kdo společně s námi zvládli výuku na dálku, si za spolupráci 
zaslouží jedničku s hvězdičkou. 

Bohužel, pochvalu a poděkování si nezaslouží všichni. Od uza-
vření škol jsme měli mezi zákonnými zástupci jedince, kteří se 
škole neozvali, na výzvy ke spolupráci nereagovali a samozřejmě 
ani od jejich dětí jsme se žádných vypracovaných prací nedo-
čkali. Ale prokazatelně měli plně funkční sociální sítě k dispozici. 

Jakmile byly školy otevřeny k mimořádnému provozu, první 
stupeň zahájil omezenou výuku od 25. května a žáci 6.–8. roč-
níku se mohli za dodržení předepsaných hygienických opatření 
vrátit 8. června. 

Část těch žáků, kteří při výuce na dálku přistupovali k plnění 
školních povinností více či méně laxně, se řídila informacemi, 
které zaslechla z veřejných sdělovacích prostředků a od ministra 
školství. Konkrétně jsme vyslechli například zdůvodnění: „Máte 
nám dát známky, které jsme měli v minulém pololetí, vysvědčení 
se stejně nikde počítat nebude, neměli jsme doma připojení, 
několik PC bylo právě v této době v opravě…“

Pro některé žáky i vyučující byla výuka na dálku příležitostí, jak 
poznat něco nového, jak smysluplně komunikovat přes moderní 
technologie a zdokonalit se v používání osobních počítačů a pří-
slušenství. Všem, kteří se dokázali v nové situaci zorientovat 
a aktivně se zapojit, patří upřímné poděkování. Naopak těm 
žákům, kteří uzavření škol vzali jako prodloužení prázdnin, 
se dlouhodobý výpadek „vrátí“ ve chvíli, kdy usednou do lavic 
a začne jim každodenní výuka. 

Učebna přírodopisu
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Jsme táborové děti  
Rozhovor s Miloslavou Růžičkovou  
a Jaroslavem Brejchou

Jak jste se k vedení táborů dostali?
Miluška: Naše rodina pojede na tábor do Přebudova už podva-
cáté. Začala to organizovat naše mamka s taťkou. Když se tenkrát 
uvolnilo místo hlavního vedoucího, tak o vedení tábora projevili 
zájem, vyšlo to a začali jsme jezdit. Rodiče měli v té době už čtyři 
děti, dělat tábor je bavilo a fungovali jsme v organizaci Pionýr 
i během celoroční činnosti. 
Jája: Jsme táborové děti. Začali jsme jezdit na tento tábor jako děti 
a později jsme začali jezdit i jako vedoucí. Miluška jela poprvé jako 
vedoucí v roce 2010 a já v roce 2016. A v roce 2014 to Miluška pře-
vzala po mamce jako hlavní vedoucí. Já letos pojedu jako hospodář 
a programový vedoucí. Budu takový sekundant, budu Milušce 
k ruce a budu se snažit jí pomáhat.
Miluška: Hezky se doplňujeme, jsme spřízněné duše.

Organizujete jenom tábory, nebo pracujete v Pionýru 
i během roku?

Jája: Pořádáme různé jednorázové akce pro děti i dospělé, spor-
tovní turnaje a teď nově od sezóny 2019 i kavárenské kvízy. Nejpo-
pulárnější jsou pak pravděpodobně vánoční a velikonoční turnaje 
ve stolním tenise. Do haly může přijít třeba i padesát, šedesát lidí 
a jsme na to připraveni. Také děláme turnaje v deskových hrách, 
napřesrok plánujeme valentýnský turnaj dvojic. Snažíme se, aby-
chom měli alespoň jednou měsíčně nějakou pionýrskou akci.  

Kolik dětí k vám na tábor jezdí a jak to tam máte 
uspořádané? 

Miluška: Na táboře je osmdesát dětí ve věku 6 až 15 let, o které 
se stará dvacet vedoucích. Oddíly máme rozdělené podle věku 
dětí. Bývá to dvanáct dětí na obvykle dva vedoucí. Nemícháme 
věkové skupiny. Někde to kvůli celotáborovým hrám dělají, 

ale nám se spíš osvědčilo mít děti rozdělené postupně od těch 
nejmenších po ty nejstarší, a když hrajeme celotáborovku, tak 
třeba spojíme ty nejstarší s těmi nejmladšími, aby nebyl někdo  
znevýhodněný.
Jája: Nikdy se mi nezdálo, že by byl někdo extrémně znevýhodněn. 
Ty hry jsou udělány tak, aby seděly všem dětem; sedmiletý si je 
užije stejně jako patnáctiletý, všichni mají stejnou šanci.
Miluška: Jinak den začíná budíčkem, hygienou a snídaní. Dopole-
dne se většinou věnujeme celotáborové hře. Po obědě máme pole-
dní klid, po kterém následuje program po oddílech. Ten většinou 
trvá tak hodinu a půl až dvě hodiny, aby měl oddíl možnost se blíže 
poznat. Děti baví, když si mohou samy říct, co přesně chtějí dělat, 
a mohou část dne naplnit podle sebe. Následuje večeře a po večeři 
znovu celotáborový program. Během dne máme ještě průběžnou 
dopolední svačinu, odpolední svačinu a druhou večeři. 

Vy máte na táboře kluky a holky dohromady, v některých 
dětských skupinách to tak není, co si o tom myslíte?

Miluška: Já jsem určitě pro, aby byli dohromady, protože naše 
společnost a kultura je tak nastavená. Kluci se mají možnost naučit 
spoustu věcí od holek a holky zase od kluků, každý je šikovný 
na něco jiného. Například kluci jsou zvyklí řešit konflikty jinak 
než holky. V rámci kolektivu jsou schopni se domluvit a nena-
padlo by mě rozdělovat děti do oddílů podle pohlaví – ani bych 
s tím nesouhlasila.
Jája: Nám se to osvědčilo a myslím si, že je to v pořádku. Já osobně 
jako dítě bych rozhodně nechtěl, abychom byli zvlášť.
Miluška: Ještě doplním, že kluci a holky jsou samozřejmě uby-
továni odděleně a i díky tomu vznikají v rámci volné hry skupiny 
podle pohlaví, to mi přijde přirozené a nevidím důvod do toho 
zasahovat. 

Text: Hana Staňková
Foto: archiv rodiny Brejchovy

Hledala jsem téma pro prázdninové Nepomucké noviny a uvědomila 
jsem si, že letní tábory v Přebudově jsou nepřehlédnutelný fenomén. 
Táborová základna pionýrské skupiny Nepomuk funguje už od roku 1974 
a prošlo jí více jak 10 tisíc dětí. V prázdninovém období se zde vystřídá 
pět táborových běhů. Přizvala jsem k rozhovoru vedoucí letošního 
3. běhu, sourozence Miloslavu Růžičkovou a Jaroslava Brejchu.
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Když poskytujete dětem volný čas, jak ho využívají?
Miluška: Každý po svém, máme aktivní děti. Čas využívají třeba 
hrou na hudební nástroje nebo hraním deskových her. Pokud se 
ve volném čase nudí, tak jim pomůžeme, ale zároveň si myslím, 
že je důležité, aby měly občas čas jenom pro sebe. 

Co na táboře obvykle děláte?
Miluška: Záleží na tématu, na které je tábor zaměřen. Témata se 
každý rok mění, loni to byli Šmoulové, letos máme Zlaté české ručičky.
Jája: Takže letos to bude hodně řemeslné. Máme to napláno-
vané tak, že každý den bude věnován jinému povolání. Děti se tak 
stanou sportovci, vojáky, ale třeba i hasiči, doktory a vyzkouší si 
také nějaká řemesla.
Miluška: Letos nebudeme mít program motivovaný příběhem, ale 
máme pro děti připravené různorodé aktivity navazující na jed-
notlivá povolání. Děti se mohou těšit také na přebudovské peníze, 
na kterých budou vyobrazeni vedoucí. 

A jaký je další program?
Jája: Mimo celotáborovku máme spoustu aktivit, které se nám za 
ta léta osvědčily, a budeme je zařazovat každý tábor bez ohledu na 
to, jaké zrovna bude téma. Ať už to jsou typické táborové doved-
nosti (morseovka, uzle, rozdělání ohně…), sportovní hry (ringo, 
vybíjená, basebal) nebo třeba oblíbené hry. Teď mě napadá Měs-
tečko Palermo, Na paka nebo Temelín, ten je asi nejpopulárnější. 

Jak se hraje Temelín?
Miluška: To hrajeme hlavně se staršími dětmi, protože jsou sou-
těživé a hodně je to baví a při té hře je zapotřebí využít i trochu 
síly. Temelín hrají dva týmy. Každý člen z těch dvou týmů si sedne 
do kruhu, všichni si zamotají ruce a nohy tak, aby se co nejpevněji 
drželi, a dva členové protějšího týmu mají za úkol je odtrhnout 
od sebe. A tam potom záleží na věku a rivalitě těch dětí, podle 
toho se hra odvíjí.
Jája: Při Temelínu se ještě nikdy nikomu nic nestalo. 
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Z mé zkušenosti vím, že drsné hry jsou vždycky oblí-
bené. Co ještě?

Jája: Je to tak, i když jsem jezdil já jako dítě, tahle hra byla 
naše nejoblíbenější.
A potom jsou asi největším tahounem všech táborů diskotéky. Závě-
rečnou diskotéku si děti užívají nejvíc. Tam se vždycky brečí a stíhají se 
tam ty vztahy na poslední chvíli, takže tam dětem pouštíme i ploužáky. 
Miluška: Osvědčilo se nám také táborové kino. Vedoucí Honza 
přišel s nápadem promítat na svou dodávku, kterou zaparkoval 
na hřišti. Děti si tak mohly užívat projekci z pohodlí svých kari-
matek a spacáků. Když je předchozí program pro děti náročný, 
třeba večer noční hra, a potřebujeme oddychovější den, tak jim 
ulevíme nějakou pohádkou.

Tábor je u rybníka, máte v programu i koupání?
Miluška: Určitě se koupeme rádi, když počasí přeje, což se 
poslední roky děje. 

V rámci celodenního výletu se chodíme koupat také do Čečovic, 
kde je vodní nádrž. Nevíme, jak to bude letos vzhledem k opatře-
ním proti šíření koronaviru. Ještě uvidíme podle aktuální situace, 
co budeme moci dělat – a co naopak ne.

Když jste se dotkla anticovidových opatření, v čem bude 
tábor letos jiný?

Miluška: Ministerstvo zdravotnictví vydalo hygienicko-protie-
pidemická opatření pro zajištění sezóny letní dětské rekreace. 
V manuálu je spousta doporučení, která se ale v podstatě opírají 
o zákon a vyhlášku již existující a pro tábory závaznou. Prak-
ticky se tedy nejedná o nová nařízení. Stále to vnímáme tak, že 
jsme v přírodě, v lesích, jsme uzavřená skupina. Máme spoustu 
dětí, které s námi jezdí pravidelně. Takže známe i ty rodiny, jsme 
s nimi v celoročním kontaktu. Ale bude to určitě jiné, sledujeme 
situaci od té doby, co vypukla, máme nakoupenou desinfekci, štíty 
do kuchyně, nově také bezkontaktní teploměr, kterým budeme 
účastníkům měřit teplotu při přebírání dětí na tábor. 

Mají děti služby v kuchyni?
Miluška: Ne, my máme v kuchyni personál. Ta kuchyň je v budově, 
kde je elektřina, teče tam teplá pitná voda, takže jsme naštěstí 
tábor, kterého se to zas tak nedotkne. Ani se na nás nevztahují 
žádné nové kapacitní limity, můžeme jet v plném počtu, jak jsme 
zvyklí, což mě překvapilo. 

Nastala nějaká chvíle, kdy jste se rozhodovali, jestli ten 
tábor bude, nebo se bude muset zrušit?

Miluška: Já jsem úplně nepřemýšlela nad tím, jestli ho zrušit. Spíš jsem 
měla moment, kdy jsem si nebyla jistá, jestli budu mít dost vedoucích 
a dětí. Zkrátka v době největší krize, kdy začala platit ta nejpřísnější 
opatření, jsem zkontaktovala všechny vedoucí a měla jsem od nich 
obrovskou podporu, že určitě jedou. A když jsem viděla, že jsme 
schopni tábor personálně pokrýt, že nikdo nemá žádné závažné potíže 
v práci nebo se kvůli koronaviru nedostal do tísnivé situace, tak jsem 
začala kontaktovat rodiče dětí. Zjistila jsem, že i tam mám velkou pod-
poru a že pokud to půjde, tak chtějí, aby s námi děti jely. Takže v oka-
mžiku, kdy mě ta možnost zrušení tábora napadla, byla zažehnána.
Jája: Rozhodně jsme neuvažovali nad tím, že by tábor nebyl. Celou 
tu dobu jsme spíše doufali, že situace nebude natolik závažná, aby 
se tábory zakázaly. A splnilo se, tak naštěstí můžeme jet i letos na 
náš jubilejní dvacátý tábor. 
Miluška: Máme výročí. Jediné, o co jsme přišli, byla oslava dvaceti 
let. Měli jsme ji naplánovanou v období májky, jak byl prodloužený 
víkend. Ale oslavu jsme přesunuli, určitě si ji užijeme později. 

Jak staré, či spíš mladé vedoucí máte v týmu?
Jája: Letos je věkový průměr všech vedoucích 23 let. Nejmladšímu 
je sedmnáct a nejstaršímu je třicet čtyři. 
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Miluška: Přijde mi, že jsme vlastně trošku starší skupina, protože 
spousta táborů má instruktory třeba i patnáctileté, šestnáctileté, 
my bereme až od těch sedmnácti let. A hodně vedoucích nám tam 
zůstává. Postupně se to vytvořilo tím, jak jsme čtyři sourozenci 
a máme kolem sebe každý nějaké dobré kamarády.

Jak dlouho trvá tábor připravit? 
Miluška: Ještě v září žijeme tím táborem, co skončil. Je třeba uza-
vřít dokumentaci, odevzdat účetnictví, napsat článek, dáváme 
dohromady tablo a kroniku. Od listopadu vymýšlíme téma příštího 
tábora, takže táborem žijeme prakticky celý rok. 
Jája: Hodně rodičů by chtělo dát svým dětem přihlášku na tábor 
k Vánocům, takže v prosinci už musí být vymyšleno minimálně 
to téma.
Miluška: Standardně se ale přihlášky rozesílají od konce února, 
kdy se rodiče začínají sami ozývat, protože plánují dovolené 
u zaměstnavatele. No a od toho února už to tak nějak běží. Nejtěžší 
je vždycky květen až červenec, to je nejvíc práce s tím všechno 
připravit, udělat rozpočet, zajistit stravování a hlavně ty účastníky. 

Vy jste do toho vpluli s rodinou, ale určitě musí být něco, 
co vás u toho drží a co vás na tom baví. Co to je?

Miluška: Mě na tom baví úplně všechno. Baví mě komunikovat 
s rodiči, znám spoustu lidí, spoustu různých příběhů, je to fajn. 
Co se týče přímo tábora, děti jsou vděčné za všechno a stačí se 
jim chvilku věnovat a ony vám to vrátí. A samozřejmě ta parta 
vedoucích, jsme spolu v hodně úzkém kontaktu i během roku. 
Děti si to na táboře užívají a vrací se k nám a to je asi to, co nás 
na tom všechny baví. 
Jája: Mě taky, to můžu jenom potvrdit, že děti jsou super, já 
jsem jel čtyřikrát jako oddílový vedoucí, takže jsem měl svoje 
vlastní děti…
Miluška se směje: „Svoje vlastní děti“ 
Jája: … A potom, když si mě napsaly na přihlášku, že mě chtějí 
zase jako vedoucího, tak jsem cítil, že jsem to zvládl a že se jim to 
líbilo. Dalo mi to energii, abych jel zase. A potom taky ten kolek-
tiv vedoucích. Mám to tak, že čtrnáct dní opravdu žiju, že jsem to 
já. A potom musím rok počkat, abych se zase vrátil do toho svého 
života, do svého živlu. Je to svět, kde neexistují peníze, politika, 
kde tyhle problémy nejsou a je to uvolňující.
Miluška: Je to pravda, je to zvláštní, tam vlastně pracujete 24 hodin 
denně, a přitom jsou tam všichni pořád pozitivně nabití a je to 
úžasné. Mě to samotnou vždycky fascinuje, je to jiný svět. Samo-
zřejmě, že někdy jsme unavení, to je normální.

To se ani nepohádáte?
Jája: Samozřejmě se občas chytneme. Nebývá to ale nijak závažné 
a rozhodně nikdy tu náladu nepřenášíme i na děti. Klasicky třetí 

den je mezi vedoucími ponorka, z toho už máme sami legraci. 
Třetí den na vodě, na táboře, všude.
Miluška: Tam hraje roli únava, protože první dva dny jsou euforie 
a ten třetí den si člověk říká, proč nespal déle. Už víme, že třetí 
den je třeba mít volnější, a to i pro ty děti, než si zvyknou, stýská 
se jim a tak. Ale to je myslím běžné. 

A vybavíte si zážitek, kdy jste si řekli jo, tak to je ono?
Jája: Jako první mě napadá zážitek ze hry Dědeček měnil, až 
vyměnil. Byl to můj poslední rok, kdy jsem jel jako dítě, tedy 2015. 
Každý oddíl dostal na začátku hry jehlu a chodili jsme po vesni-
cích a měli jsme ji vyměnit vždy za něco lepšího, hodnotnějšího. 
Vždycky jsme se zeptali v nějaké domácnosti, jestli nemají nějakou 
věc, na kterou se zbytečně práší a kterou by s námi mohli vyměnit. 
No a my jsme takhle do tábora dovezli auto. Dostali jsme fungující 
auto, potřebovalo ještě autobaterii, tak jsme sehnali za získané 
předměty i tu a dojeli jsme do tábora autem. To byl jeden z nejsil-
nějších táborových zážitků. Ostatně každý tábor přinese alespoň 
jeden zážitek, který si určitě budu pamatovat do konce života. 

A nějaký moment, kdy vám naopak bylo úzko?
Miluška: Mně se vybavuje jeden okamžik, kdy to bylo hodně 
náročné. Jedna vedoucí dostala anafylaktický šok z vosího bod-
nutí. Byla to taková bezmoc. Ona nevěděla, že je alergická, nikdo 
to nevěděl, a rychlost té alergické reakce byla…, já jsem nikdy nic 
takového neviděla. Přijela záchranka, oni si nejdřív mysleli, že jí 
snadno pomůžou, ale potom byli překvapeni, jak je ten průběh 
silný. Nakonec ji odvezli na jednotku intenzivní péče, byla tam dva 
dny a dobře to dopadlo. Je zdravá, všechno je v pořádku. To bylo 
hodně nepříjemné a říkala jsem si, že se vlastně může stát cokoliv.

Když si ale uvědomíte, že to máte celé takříkajíc na hrbu, 
tak vás to určitě i posunuje.

Miluška: Mě tábor naučil strašně moc věcí, ať už se to týká komu-
nikace s  lidmi, organizace času nebo organizace dospělých, 
potažmo kamarádů, což je v něčem lepší, v něčem náročnější. 
Ale já mám tu výhodu, že mám kolem sebe super lidi. Myslím, že 
táhneme za jeden provaz a že každý pomůže tím, v čem je dobrý, 
a všichni se na tom nějakým způsobem podílíme.

Hodí se vám zkušenosti z táborů i v práci?
Miluška: Já pracuji ve školce, takže toho využiji hodně. Mě pra-
covat s dětmi opravdu baví, ale až teď mě to živí. Při studiu jsem 
měla brigády například v bankovnictví. Mám vystudovanou před-
školní pedagogiku a ještě dopravní management. V tomto oboru 
jsem také chvíli pracovala, ale nenaplňovalo mě to tak jako to, co 
dělám teď. Spíš jsem si to chtěla vyzkoušet, dokud je člověk mladý, 
abych toho třeba někdy nelitovala. Vím, že toho litovat nebudu. 

rozhovor měsíce

Hra Temelín
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Jsem ráda, že uplatním naplno všechny zkušenosti z tábora také 
v praxi a naopak. 
Jája: Já jsem momentálně studentem vyšší odborné školy publi-
cistiky a hlásím se na fakultu pedagogickou na ZČU, takže je mi 
asi taky souzené pracovat s dětmi. Tábory nás hodně ovlivnily. 

Miluško, vy bydlíte v Praze a jezdíte připravovat tábory 
do Nepomuka?

Miluška: Já jsem se narodila v Nepomuku, v Nepomuku jsem žila 
celý svůj život, akorát za studií jsem bydlela nějakou dobu v Plzni 
a teď už rok žiji v Praze s manželem, loni jsem se vdala. Jezdím 
sem každé dva týdny za rodinou, mám tady kamarády, vracím se 
sem moc ráda.

To musí být časově náročné.
Miluška: Já jsem na to zvyklá. Ještě nemám vlastní děti, takže 
čas mám.
Jája: Miluška má ráda extrémy. 
Miluška: Já se nerada nudím. Když jsem se naposledy nudila, tak 
jsem odjela na půl roku na Erasmus. Já mám víkendy stejně jako 
ten tábor, je to odpočinek, kdy jste strašně unavená, ale vlastně 
se cítíte úžasně. 

Stíháte ještě nějaké další koníčky?
Miluška: Hraju na akordeon, ukulele a klávesy, ale není to nějaká 
koncertní úroveň, spíš tak pro účely učitele v mateřské škole. 
A milujeme deskové hry, ty hrajeme často a rádi. Už máme hezkou 
výbavu, bereme ji vždycky i na tábor. A taky jezdíme v létě na vodu.
Jája: Mými koníčky jsou média, deskové hry a sporty. Samozřejmě 
pak také připravování pionýrských akcí během roku. Obvykle když 
mám na škole zápočet či zkoušku, tak začnu s přípravami nějaké 
naší akce. Je to můj geniální prokrastinační nástroj.

 A co dovolená, relaxace?
Jája: Většina již pracujících vedoucích si musí brát na tábor dovo-
lené. Může se to jevit pro normální smrtelníky zvláštně, protože 
jsou v celodenním zápřahu, starají se o děti a ještě si na to berou 
dovolenou. Já tomu ale rozumím, protože pro nás pro všechny je 
tábor jistá forma relaxace. 
 

Co tomu říkají partneři či partnerky?
Miluška: Jezdí s námi.
Jája: Moje partnerka jela poprvé jako vedoucí loni. Letos pojede 
opět, už je naočkovaná. 
Miluška: Můj manžel vždycky jezdil na týden a letos jede na oba, 
už jsme si ho také osvojili. Naštěstí u nás je to souhra, naši partneři 
věděli o tom, že jezdíme na tábory, a s tím nás přijali.
Když nejezdí oba, dochází často k nepochopení, protože to zabere 
spoustu času.
Jája: Měli jsme už i pár táborových svateb, kdy se vedoucí sezná-
mili na našem táboře.

Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale předevčírem schvá-
lila Sněmovna pět dní dovolené navíc pro lidi, co jako 
dobrovolníci pracují s dětmi. Co tomu říkáte?

Miluška: Zatím o tom vím jen z médií, tu změnu zákoníku práce 
jsem si ještě nenastudovala, nicméně radost mi to udělalo velkou. 
Věřím, že i ostatním vedoucím to udělá velkou radost. 

Myslíte, že lidé oceňují dobrovolnickou práci s dětmi jako 
něco společensky prospěšného?

Miluška: Myslím, že určitě ano. My jsme v tom vyrostli, takže nám 
to přišlo automatické, ale když o tom mluvím hlavně v Praze, tak 
to lidi absolutně nechápou a komentují to stylem: „Ty děláš něco 
zadarmo, věnuješ tomu tolik času a ještě si na to bereš dovole-
nou?“ Těch dobrovolníků je spoustu a někdo rozumí tomu, proč 
to dělají, a někdo tomu nerozumí. My víme, proč to děláme, a jsme 

spokojení. Jsem přesvědčená, že takové vztahy, jako jsou v dob-
rovolnické činnosti, v práci nenajdete, protože tam máte jinou 
motivaci, proč to děláte. Jsem ráda, že stát to ocení alespoň těmi 
pěti dny. Myslím si, že to je adekvátní, alespoň nějaká pomoc. 

A co se týče našeho tábora, rodiče vědí, že jsme dobrovolníci. 
Zohlední se to také v ceně tábora. 

Jak sháníte finance na tábor?
Jája: Provoz tábora je stoprocentně hrazen z peněz, které zapla-
tili rodiče. Snažíme se ale také shánět sponzorské dary. Například 
vydavatelství deskových her už mají vyloženě táborové balíčky 
nebo slevy pro organizátory dětských táborů.
Miluška: Pionýrská skupina Nepomuk jako taková pobírá dotace 
na celoroční činnost nebo nějaké jednorázové akce, ale tábor jsme 
schopni pokrýt z příspěvků rodičů.

Máte nějaké plány do budoucna? Chtěli byste třeba 
vyzkoušet něco nového?

Miluška: Pionýrská skupina Nepomuk má dlouhodobé plány 
s rekonstrukcí celé základny. My se na našem táboře snažíme 
každý rok něco nového do toho tábora přinést nebo něco nového 
pořídit. Ať už to je basketbalový koš nebo deskové hry, které kou-
píme, nebo vymyslíme novou hru. Vedoucí jednotlivých oddílů 
taky přijdou s nějakou novou nabídkou. 

Ale nějaký konkrétní plán, třeba že bychom věděli, kam se 
chceme dostat za deset let, to nemáme. Náš cíl je, aby se nám děti 
vracely, což je asi nejdůležitější zpětná vazba.
Jája: I naši vedoucí, kteří jezdili jako děti, už přivážejí ty svoje. 
Aby se u nás dětem líbilo, to je náš dlouhodobý cíl.

Tímto bychom vás rádi pozvali na náš tábor, abyste se 
mohli na vlastní kůži přesvědčit, že jsme tábor, který za to 
opravdu stojí.

Děkuji za rozhovor a přeji pohodový tábor všem 
účastníkům. 

rozhovor měsíce

Miloslava Růžičková pochází z Nepomuka, žije v 
Praze. Je jí 27 let, je vdaná, bezdětná. Vystudovala 
dopravní management a předškolní pedagogiku na 
Západočeské univerzitě v Plzni. Pracuje jako ředitelka 
v soukromé školce. Hraje na akordeon, klávesy, 
ukulele a má ráda deskové hry. Je hlavní vedoucí 3. 
běhu pionýrského tábora v Přebudově.

Jaroslav Brejcha také pochází z Nepomuka, kde i 
žije. Je mu 21 let a je zadaný. Studuje vyšší odbornou 
školu publicistiky a od září bude pokračovat ve studiu 
na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v 
Plzni. Miluje deskové hry a připravování pionýrských 
akcí. Je hospodář a programový vedoucí 3. běhu 
pionýrského tábora v Přebudově.

Táborová základna v Přebudově u Kasejovic 
(asi 15 km od Nepomuka) se nachází na louce u rybníka 
na okraji obce. Je obklopená lesy a stojí zde 14 chatiček, 
doplněných v létě 33 stany a dvěma týpí. Najdete zde 
kuchyni s jídelnou, sociální zařízení s teplou vodou, 
dvě hřiště a klubovnu.
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Městské muzeum představuje 
prázdninové výstavy

 
O letních prázdninách budou moct návštěvníci Městského muzea 
a galerie Nepomuk navštívit hned několik nových výstav. Naší 
snahou je zaujmout rodiny s dětmi, milovníky umění a histo-
rie, ale i zájemce o vědu. Prázdninovou sezonu tak slavnostně 
zahájíme ve čtvrtek 2. července od 17:00 před budovou muzea. 
Setkání se zúčastní autoři výstav a při té příležitosti bude uveden 
do prodeje sborník Svatý Jan Nepomucký v evropském kultur-
ním kontextu.  

sponzor měsíce
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Jan Hronek a Radka Hronková, TESAS TOP s.r.o.
Podmínky pro podnikání v Nepomuku jsou složité, řadu problémů 
se nepodařilo vyřešit i přes několikaleté úsilí,  přestože městu 
vycházíme všemožně vstříc (parkování vozidel, využití naší sou-
kromé komunikace). Například nás mrzí neschopnost najít řešení 
problému s uložením vodního díla na pozemku fi rmy. V současné 
situaci očekáváme silný pokles zakázek, který výrazně ovlivní tržby 
fi rmy. Firma žije díky značnému předzásobení náhradními díly.
Město by se mělo aktivně zajímat o problémy podnikatelů a vytvářet 
pro ně vhodné podmínky. V souvislosti s koronavirem nám zřejmě 
nijak pomoci nemůže.

Ladislav Janovec, veterinář
Podmínky ze strany města jsou, myslím, dostatečné. V souvislosti 
s epidemií koronaviru očekávám pochopitelně omezení činnosti 
a tím i výdělku. Ale v nastalé situaci je to pochopitelné. Město mi 
může pomoci zveřejněním mého oznámení mimořádných opatření.

Marcel Klaus, Klaus Timber a. s.
Ač to bude možná pro někoho překvapením, my jsme zde spoko-
jeni. Se zástupci města se vždy domluvíme, podporují nás a vychází 
nám vstříc. Jediné, co nás trápí, je nedostatek pracovní síly, nic-
méně s tím se potýká většina fi rem napříč všemi obory nehledě 
na místo podnikání. Situace ohledně koronaviru se vyvíjí velmi 
rychle. V době vydání novin už naše současné vyjádření nebude 
aktuální. Je jasné, že epidemie bude mít na naši společnost určitý 
dopad – je jen otázkou, jak velký. Opatření proti šíření viru jsme 
každopádně zavedli a řídíme se jimi jako fi rma i jako jednotlivci. 
S rodinou jsme například zrušili lyžařskou dovolenou v Itálii – 
ačkoliv se bohužel našli zlí jazykové, kteří šíří mylnou informaci, 
že jsme v zahraničí byli. S pracovníky, kteří se v kritických oblas-
tech v uplynulých týdnech pohybovali, jsme přistoupili k variantě 
home offi  ce. Obecně apelujeme na pečlivou hygienu, opatrnost 
a ohleduplnost. Dle našeho názoru není v silách města Nepomuk 
učinit takové kroky, které by virus zastavily. Každý musí začít pře-
devším sám u sebe. Klíčové je, aby se všichni chovali zodpovědně 
a nevystavovali sebe ani své okolí zbytečnému riziku.

Oslovili jsme tentokrát i místní podnikatele s otázkami: 
„Jak hodnotíte podmínky podnikání v Nepomuku a okolí? 

Jaký dopad na vaše podnikání očekáváte v souvislosti 
s epidemií koronaviru a opatřeními proti jeho šíření?

Jak by vám mohlo město Nepomuk pomoci 
(v souvislosti s koronavirem i obecně)?“

I přes bouřlivé období se sešlo několik odpovědí:

Vážení občané, pomohlo by podle vás rozvoji 
drobného podnikání na nepomuckém náměstí, 
kdyby město našlo vhodnější využití pro budovu 
staré školy? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?

23/06–01/09
Výstava historických kostýmů Venduly Ptáčkové
V průběhu celého léta budou mít návštěvníci možnost si prohlédnout 
historické kostýmy Venduly Ptáčkové, umístěné ve stálé expozici Měš-
ťanského interiéru. Do šití se Vendula zamilovala už v raném dětství, 
kdy v pěti letech usedla za šicí stroj a již jej neopustila. Postupně zís-
kala odborné vzdělání a absolvovala rekvalifikace z oblasti výtvarného 
umění. Významným obdobím pro ni bylo účinkování ve skupině his-
torického šermu Morgana von Maxberg, kde oblékala nejen šlechtu, 
ale i lapky a služebné. Všechny oděvy Venduly Ptáčkové jsou originá-
lem. Věříme, že návštěvníka osloví a s trochou nadsázky vtáhnou do 
dob dávno minulých. 

02/07–01/09
Jiří Světlík – Cestou do Bezděkovce
Výstava plakátů Jiřího Světlíka, autora, který se sic v Bezděkovci 
nenarodil, ale po padesáti letech chalupaření je zde doma. Zanechal 
tak pachtění, opustil marnost a kravál města a přišel hospodařit do 
nejkrásnějšího kraje, do ticha, do ráje. Výstava představuje průřez 
grafické práce autora a rovněž počtení v rozepsané knize. Jiří Svět-
lík je autorem nejen komerčních plakátů a obchodních značek, ale 
i autorských plakátů se sociálním, kulturním a ekologickým přesahem. 
Rovněž je autorem řady log, snad každý si vybaví logo HC Škoda Plzeň. 

02/07–30/08
MIKRO X MAKRO… aneb na velikosti (ne)záleží
Interaktivní výstava umožní návštěvníkům nahlédnout do mikrosvěta 
a přinese i překvapivá makro vesmírná srovnání. Součástí expozice 
jsou mikro a makrofotografie, ale také třeba model lidského vlasu zvět-
šený cca 980krát. Pro spoustu zábavy a poznání je zde workshopová 
dílna, kde nejen děti, ale i jejich rodiče budou moci nahlédnout třeba 
do tajů daktyloskopie. Výstava potrvá do konce srpna a je součástí 
prohlídky muzea. 

V roce 2021 se v Nepomuku uskuteční oslavy 300 let od blahořečení 
sv. Jana Nepomuckého, k této příležitosti bude v Městském muzeu 
a galerii Nepomuk připravena výstava fotografií. 

Touto cestou bychom rádi požádali občany, kteří vlastní fotogra-
fie vztahující se k výročím oslav sv. Jana Nepomuckého před rokem 
1989 (zejména Nepomucká pouť, mše v kostele apod.), o zapůjčení. 

Prosíme majitele fotografií, aby kontaktovali Mgr. Svatoslavu Koží-
kovou, tel. 371 592 546; e-mail: muzeum@nepomuk.cz. O fotografie se 
nemusíte bát, hned si uděláme kopie a fotografie v pořádku vrátíme, 
moc děkujeme za pomoc. 

Svatoslava Kožíková, Městské muzeum Nepomuk
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, 
POZEMEK 1 289 m2, NEPOMUK

2 730 000 Kč

Co všechno u nás vyřídíte, 
když PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

• Řešení právních vad nemovitosti.
• Řešení nesrovnalostí mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečností. 
• Vyklízení, úklid, drobné opravy, údržba zeleně.
• Profesionální zpracování nabídky nemovitosti, tržní odhad, plán prodeje.
• Inzerce na podstatných placených realitních serverech.
• Výběr kupce, právní servis, převod nemovitosti včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• PENB

Co všechno u nás vyřídíte, 
když KUPUJETE NEMOVITOST?

• Financování obchodu hypotéčním úvěrem.
• Kompletní právní servis včetně přepsání elektroměru a plynoměru.
• Pojištění majetku, ale i životní pojištění.
• Vyklízení nemovitosti, úklid, drobné opravy.
• Rekonstrukce malé i zásadní.
• Stavební práce.

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz

www.rkevropa.cz/nepomuk
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www.rkevropa.cz/nepomuk

Prodej rodinného domu 4+1, 
Pozemek 1.289 m2, nePomuk
Trojpodlažní rodinný dům na stra-
tegickém místě, pozemek vhodný  
k další výstavbě. nová střecha, nové 
ústřední topení, čtyři garáže. 

kód: neP2001

Cena: info o ceně v RK

Prodej řadového rd, 5+1, 
Pozemek 306m2, Žákava
Trojpodlažní dům s garáží v klidné 
lokalitě nedaleko Plzně. užitná 
plocha 228 m2, možnost úpravy na 
dvě bytové jednotky 2+1, nová okna, 
nové radiátory.
kód: 48360

Cena: 2.499.000 Kč

ProdejTe S námi!
zvažujete prodej svého bytu, domu, chaty, chalupy, či pozemku?

vše potřebné zařídíme. jsme jediná realitní společnost  
v mikroregionu nepomucko s tzv. „kamennou“ kanceláří.

jsme zde s vámi už 5 let.

Jiří Světlík
cestou do Bezděkovce

Výstava sociálních a kulturních plakátů,
průřezu mé grafické práce
a počtení v rozepsané knížce.

2. července 2020 v 17 hodin
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE NEPOMUK
nám. Augustina Němejce 126
2. 7.—1. 9. 2020

atelier@jirisvetlik.cz
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Expozici v Městském muzeu obohatily 
vzpomínky na poručíka Kandariana

Městské muzeum a galerie Nepomuk se jako jedno z mála muzeí 
v České republice může pochlubit stálou expozicí věnovanou 
vzdušným bojům, které se odehrávaly za 2. světové války nad 
Protektorátem Čechy a Morava. V roce 2014 byla otevřena nová 
expozice nazvaná B24 Liberator. Popisuje ztrátu amerického bom-
bardéru B-24 Liberator z formace 98th Bomb Group americké 
15th Army Air Force. Stroj pilotovaný Lt. G. Goddardem a Lt. H. 
Kandarianem byl sestřelen poblíž Nepomuku dne 22. února 1944. 
Zřítil se na Dubči a v jeho troskách zemřelo 10 členů posádky. 
Přežil pouze střelec Sgt. R. A. Noury. Na počátku 90. let 20. století 
byly trosky letounu vykopány J. Kolouchem z Prádla. Dnes jsou 
součástí zmíněné expozice. Ta byla v únoru 2019 rozšířena o další 
letecké události spojované s 22. únorem 1944, kdy došlo k tragic-
kému úmrtí mužů Lt. Goddarda. V květnu 2019 navštívil Nepo-
muk a také zdejší Městské muzeum a galerii pan John Torrison, 
synovec Sgt. Nelsona, který zemřel po boku Lt. Goddarda v tro-
skách zříceného amerického bombardéru. Nebyla to jeho první 
cesta do Nepomuka. Byl zde uvítán již v roce 2004, kdy doprovázel 
Raye Nouryho (Ray zemřel v prosinci 2013). V městském muzeu 
předal do sbírek pozůstalost po druhém pilotovi sestřeleného 
bombardéru, kterým nebyl nikdo jiný než Lt. Haig Kandarian. 
Nevelký kožený kufr s Haigovým jménem obsahoval mimořádně 
cenný soubor písemností, dokumentů a několik drobných troj-
rozměrných předmětů většinou osobní povahy. Haig, který se 
narodil 21. února 1920, byl po ukončení tragické mise prohlášen 

za nezvěstného. Po skončení bojů v Evropě byl u jeho jména status 
"Missing in Action" (nezvěstný v boji) změněn na "Killed in Action" 
(zabit v boji). Haigovy osobní věci, včetně uniformy, putovaly 
z Itálie do Ameriky za jeho rodinou. Díky Johnu Torrisonovi se po 
dlouhých 75 letech dostaly z USA až do Nepomuka, kde obohatily 
stálou expozici B24 Liberator. Haigova pozůstalost budí i po tak 
dlouhé době emoce, vždyť obsahuje např. desítky dopisů, které 
psal svým blízkým. Další dopisy naopak putovaly přes oceán za 
ním do Itálie, kde měla jeho jednotka základnu. Některé na sobě 
nesou zlověstné "Missing" (nezvěstný) a razítko "Return" (návrat), 
to aby byly odeslány zpět na adresu odesílatele. Mnohé z nich 
jeho blízcí napsali ještě v době, kdy neměli ani tušení o tom, že 
je pohřešovaný v akci, resp. již nežije. Na jaře 2020 byla expozice 
B24 Liberator zčásti reinstalována a rozšířena právě o Haigovu 
pozůstalost a další autentické militárie přibližující leteckou válku 
nad územím předmnichovského Československa. Za to, že Nepo-
muk v květnu loňského roku získal unikátní soubor reálií z období  
2. světové války, který v Čechách a nejen tam nemá obdoby, patří 
poděkovat J. Torrisonovi. 

Johne, děkujeme!

za všechny David, Jan a Karel Foudovi, spoluautoři 
expozice B24 Liberator    

foto Karel Foud

Haigova pozůstalost obsahovala také jeho podobenky

John Torrison drží kufr s pozůstalostí po H. KandarianoviSoubor dopisů z pozůstalosti H. Kandariana
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Noc kostelů byla 
tentokrát virtuální

V pátek 12. června proběhla tradiční akce Noc kostelů, v Nepo-
muku však tentokrát ve zcela netradiční podobě – celý program 
byl vysílán online přes internet. Pater Jiří Špiřík a  ředitelka 
Svatojánského muzea Štěpánka Kodýtková provedli diváky 
Svatojánským muzeem, kostelem sv. Jakuba i kostelem sv. Jana 
Nepomuckého. Jednou ze zajímavostí prohlídky byla i  ukázka 
ovládání kněžských zvonů ve věži svatojánského kostela pomo-
cí dálkového ovládání (viz foto).

Svatojánský koutek

Když se řekne „svatojánský“… 
(4. část)

Dnes budeme listovat Čítankou svatojanskou. Držím v ruce jeden 
její díl, a to první ze tří, který je k dispozici v knihovně Svatojánského 
muzea v Nepomuku. Mám v rukou publikaci vydanou Svatojánským 
dědictvím (o němž byla řeč v minulém Svatojánském koutku), knížku 
skromně vybavenou, jen v obálce, v chatrné vazbě. Další dva díly se 
od prvního, co se vnějšího vzhledu týče, neliší. Kolik úsilí se skrývá 
za jejich vydáním! Současní badatelé považují Svatojanskou čítanku 
za největší publikační počin vztahující se ke svatojánským oslavám 
v roce 1929. To byl rok dvousetletého výročí svatořečení sv. Jana Nepo-
muckého, ale také rok, kdy se mohutně oslavovalo svatováclavské 
milénium a kdy byla dokončena novogotická dostavba katedrály sv. 
Víta. Oslavy kanonizace našeho nepomuckého rodáka byly poněkud 
zastíněny oslavami svatováclavskými, ale ctitelé sv. Jana byli velmi 
činorodí. Již 25. června 1928 se v Obecním domě v Praze ustavil Výbor 
svatojanský, nad nímž převzal záštitu arcibiskup František Kordač. 
Členové Výboru se za vedení předsedy Mons. Františka Vaněčka, 
děkana kapituly vyšehradské, rozhodli vydat ke světcově poctě jubi-
lejní sborník, což měla obstarávat dvanáctičlenná Sborníková komise 
vedená spisovatelem T. J. Jirouškem. Sborníková komise se potýkala 
nejen s problémy personálními (z důvodu rezignace vedoucích členů 
kvůli onemocnění), ale i finančními. Postupně se upustilo od vydání 
sborníku v roce 1929 a bylo rozhodnuto vydat Čítanku svatojanskou, 
obsahující starší redigované články se svatojánskou tematikou a nové 
příspěvky od spisovatelů, básníků a výtvarníků tehdejší doby. Ve všech 
katolických periodikách byla zveřejněna výzva zasílat příspěvky do 
Čítanky – mezi těmi, kteří přispěli, byli i dva Nepomučané: farář Jan 
Strnad a Alexandr Berndorf. Celkem 170 textů od autorů humanistic-
kých, barokních, autorů 19. i 20. století bylo shromážděno a vydáno ve 
třech svazcích, a to až v letech 1932–1934. Texty se vztahují k nábožen-
ské osobnosti sv. Jana (1. svazek), k období od jeho kněžského vysvě-
cení po mučednickou smrt (2. svazek) a k Janově mučednické smrti 
a jeho posmrtnému oslavení (3. svazek). V roce 2029 uplyne už tři sta 
let od kanonizace našeho Johánka – nových materiálů se svatoján-
skou tematikou není málo a ctitelé SJN nevymírají. Snad se najdou i ti, 
kteří navážou na autory Svatojanské čítanky, a v nepomucké knihovně 
přibude nová publikace. 

Marie Bílková

Titulní list Čítanky svatojanské

Slavnosti, poutě a posvícení  
v červenci 2020 ve farnostech 
Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), 
Vrčeň, Prádlo, Kasejovice, 
Koutouň a Budislavice

NE 5. 7. v 9.30 Kozlovice u Nepomuka, 
kaple sv. Cyrila a Metoděje – poutní mše svatá
NE 5. 7. v 11.00 Měcholupy u Prádla, 
kaple sv. Cyrila a Metoděje – poutní mše svatá
NE 5. 7. v 15.00 Čmelíny u Vrčeně, 
kaple Panny Marie – poutní bohoslužba
SO 11. 7. v 14.00 Čečovice u Vrčeně, 
kaple sv. Prokopa – poutní mše svatá
SO 18. 7. v 14.00 Partoltice, 
kaple Panny Marie Karmelské – poutní bohoslužba
NE 19. 7. v 11.00 Oselce, 
kaple sv. Markéty – poutní mše svatá
NE 19. 7. v 14.00 Klášter u Nepomuka, 
kostel sv. Markéty – poutní mše svatá
SO 25. 7. v 17.00 Nepomuk, 
kostel sv. Jakuba, poutní mše svatá v 18.00 Arciděkanství, 
zahradní slavnost
NE 26. 7. v  9.30 Kasejovice, 
kostel sv. Jakuba – poutní mše svatá
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Malá letní scéna se otevírá každý pátek

V PÁTEK 17. ČERVENCE 
KONCERT SKUPINY POUTNÍCI – 50 LET V COUNTRY 
začátek ve 20:00 hodin, vstupné 150 Kč
Hudební skupina Poutníci začala letos už svou jubilejní sezonu 
s  číslem 50. Za tu dobu se v  kapele vystřídala řada muzikantů, 
z nichž někteří patřili a patří mezi to nejlepší, co český bluegrass 
může nabídnout – Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas 
nebo Jan Máca. Kapela bude celý rok 2020 jezdit s  koncertem, 
který se jmenuje „50 let v country“. Odehraje ho v sestavě, ve které 
brnká již 11 let. A to s banjistou a dobristou Peterem Mečiarem, 
kytaristou a zpěvákem Jakubem Bílým. To jsou ti mladší současní 
Poutníci. Ti starší jsou Jan Máca, mandolína a zpěv, a Jiří Karas 
Pola, hráč na elektrický kontrabas, zpěvák a  kapelník. Soubor 
vydal za dobu svojí činnosti 15 CD a LP. Během sezóny Poutníci 
představí v pořadí už šestnácté CD s názvem „Stíny na střechách“. 
Většina novinek ze zmíněného CD, ale hlavně poutnické hity, jako 
jsou Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary, na vás budou čekat 
během koncertu Poutníků s názvem „50 let v country“.

V PÁTEK 24. ČERVENCE 
KONCERT JAKUBA MOULISE
začátek ve 20:00 hodin, vstupné dobrovolné
Český zpěvák a  moderátor Jakub Moulis byl finalistou třetí 
řady The Voice Česko Slovensko, která běžela na TV Nova v roce 
2019. Ve finále The Voice Česko Slovensko se předvedl s  písní 
Hvězdičko blýskavá. Nakonec skončil na 2. místě. Jeho koučem 
byl Pepa Vojtek. Svou energií a zároveň křehkostí, sebevědomým, 
přesto pokorným projevem zaujal nejen porotu a diváky, ale také 
producenta Marcella, který s  ním začal spolupracovat. „Mladý, 
charismatický a  talentovaný,“ tak o  novém velkém hlasu mluví 
producent Marcell Procházka. Jakub představuje svůj debutový 
singl s názvem Noc střídá den, který je odrazem nešťastné lásky 
a  hudební vášně. „Skladbu jsem napsal krátce po rozchodu se 
svou bývalou přítelkyní. Původně byla jen s akustickou kytarou. 
Konečná aranž vznikla až po pár měsících v Londýně, kde jsme se 
s producentem Marcellem zaměřili na vyjádření emocí s využitím 
současných možností zvukové produkce,“ přibližuje vznik skladby 
jednadvacetiletý Jakub Moulis, který se vedle hudby věnuje také 
divadlu, herectví, moderování a  jako lektor vede na několika 
základních školách hodiny populární hudby.

V PÁTEK 31. ČERVENCE 
divadelní přestavení DALSKABÁTY, 
HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT 
v provedení OCHOTNICKÉHO DIVADLA BOLEŠINY
začátek ve 20:00 hodin, vstupné 100 Kč, děti 50 Kč
Ochotnické divadlo Bolešiny bylo založeno v  červnu roku 2014. 
Herci začali francouzskou veselohrou Jó, není to jednoduché. 
Další rok jednatel František Strnad napsal Spartakyjádu, která 

měla úspěch. Třetí hrou byla Lucerna od Aloise Jiráska, kterou 
ochotníci pojali jako zpěvohru s  živou hudbou. V  loňském roce 
získali licenci na nejznámější hru spisovatele Jana Drdy, která se 
stala klasikou českého divadla. Hru s názvem Dalskabáty, hříšná 
ves aneb Zapomenutý čert  odehráli již pětadvacetkrát a setkali 
se s  obrovským diváckým úspěchem. V  roli kováře odehrál pět 
představení známý český herec, držitel filmové ceny Český lev, 
Pavel Nový, který přislíbil účast i letos v Nepomuku na Malé letní 
scéně. Děj se odehrává v dobách, kdy ještě po zemi chodili čerti, ti 
strašili lidi a odnášeli velké hříšníky a hříšnice do pekla. Hubatá 
Plajznerka krotí a  cepuje zapomenutého čerta, aby z  něho byl 
„pracovitej a poctivej muskej“ a aby jí pomáhal zmáhat všechny 
světské nástrahy, pomluvy a  nepřejícnost sousedů. Trepifajksl 
brzy pochopí, že jako člověk na tom bude mnohem lépe než jako 
starý, opelichaný čert. A proto se o to člověčenství pokusí.

Představení trvá i s přestávkou 140 minut.

V PÁTEK 7. SRPNA
KONCERT KAPELY RAILTALE
začátek ve 20:00 hodin, vstupné dobrovolné
Kapela Railtale je čtyřčlenná dívčí skupina složená ze spolužaček 
a kamarádek Barbory Žitníkové (zpěv), Anežky Hnojské (klavír), 
Adély Járové (příčná flétna) a  Markéty Járové (kytara). Kapela 
vznikla v  srpnu 2017 v  Blovicích, kde převážně působí. Railtale 
hraje populární hudbu. Tato kapela má za sebou sérii benefičních 
koncertů pro organizaci Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú., 
během nichž se podařilo vybrat 120 tisíc korun.

zakázané
uvolnění

Petr Kolecko

www. jezirko.info

10. 7. 2020 | 20:30 

Původní česká hra z r. 2012 populárního autora Petra Kolečka, 

kterou v r. 2014 převedl do filmu Jan Hřebejk.

Hořká komedie pro tři ženy - hokej a únos nevěsty: 

překvapivě slučitelná témata!

Přijďte se zasmát u příběhu jednoho večera ve sportbaru, 

kde uvízne „unesená“ nevěsta spolu se svědkyní. 

Hádejte, co všechno se dozvíte, když se ženich opozdí 

se záchranou...

Režie: Michaela Adámková 
Hra pro dospělé diváky 
Hra trvá:
cca 70 min
(bez přestávky)
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Nová Zelenohorská madona slaví pět let

Gotická socha Madony stávala prý již na hlavním oltáři ma-
riánského chrámu v cisterciáckém klášteře pod Zelenou horou. 
Podle legendy si právě u ní měla matka Johánka z Pomuku vy-
prosit narození tolik očekávaného dítěte, pozdějšího význam-
ného světce sv. Jana Nepomuckého. Po vypálení konventu hu-
sitskými bojovníky v  roce 1420 se 
pak lipová plastika musela stěhovat 
do kostelíka sv. Vojtěcha na Zelené 
Hoře u Nepomuku (dnešní presby-
tář stávajícího kostela). Z  hledis-
ka umělecko-historického je však 
dřevořezba datována až do 2. pol. 
15. století. 

Některé zkazky označují sochu za 
ochranitelku zdejšího kraje a  lidu, 
jiné hovoří například o  vzácných 
perlách z  nedalekého rybníka Klej-
not, které ji měly ozdobit. Ve druhé 
polovině 16. století, v  dobách, kdy 
bratři ze Šternberka, kteří vyzná-
vali protestantskou víru, hodla-
li sošku spálit, ocitla se ta druhého 
dne neporušená zpět na hlavním 
oltáři. Když přikázali katovi, ať do 
sochy zatne svoji sekeru, jeho ruka 
zchromla tak, až pokroutila dřevě-
né topůrko, a sekera zůstala v boku 
sochy dodnes. Tím se stala madona 
naprosto unikátní. 

Jediným katolíkem ze čtyř bra-
trů Šternberků byl Ladislav, který 
byl schopným vojevůdcem a  veli-
telem císařských vojsk, bojujících 
s Turky. Údajně si s sebou do boje 
bral i  zázračnou sošku Zeleno-
horské madony, která mu vždy 
pomohla k  vítězství. Před klíčo-
vou bitvou (roku 1603) však pro-
hrál sochu Panny Marie v kartách 
s  polským plukovníkem Petrem 
Turnoffským. Ten ji v  témže roce 
věnoval Pateru B. Daumiusovi, kte-
rý ji v roce 1607 umístil do kostela 
svatého Jeronýma ve Vídni. O sto let později tam pro ni byl zří-
zen nynější hlavní oltář (autor Andrea Pozzo). 

Jen v letech 1628 – 1648 je zaznamenáno v souvislosti s ma-
donou na 308 zázraků. Privilegována byla papežem Urbanem 
VIII. a  uctívána několika císaři. Často byla brána do bitev, 
kde pomáhala k vítězstvím (např. v bitvě u Kolína roku 1757).  
Pro schopnost ochránit město před požárem se stala patron-
kou Vídně. Její moc byla využívána pro léčení nemocných částí 
těla, poruch zraku, hlavy a při utrpení dětí. Ve zvláštní zbož-
nosti byla zejména v  dobách vídeňských morových epidemií 
(1679, 1713).

V pobělohorské době chtěli obyvatelé Nepomuku a okolí zís-
kat sochu zpět, což se bohužel nezdařilo. Po dokončení zele-
nohorského chrámu zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté  
a sv. Vojtěchovi (roku 1688) proto byla spolu s oltářem zhotove-
na její volná kopie uměleckým truhlářem a řezbářem bratrem 
Filipem od sv. Heřmana ve Lnářích (zřejmě kolem roku 1711 

z vůle Kláry z Maltzanu, vdovy po Václavu Vojtěchovi ze Štern-
berka). Poté byla dotýkána ve Vídni soškou původní a následně 
dopravena na Zelenou Horu. Opět neměla lehký osud a v roce 
1952 musela být po příchodu armády převezena ze zámku do 
kostela sv. Martina v Neurazech, spolu s oltářem a dalším vy-

bavením kostela. V  roce 2005 byl 
interiér kostela sv. Martina vyra-
bován. Socha jen zázrakem nebyla 
zcizena – na rozdíl od oltářní so-
chy sv. Jana Nepomuckého. 

V zelenohorském kostele se 2. srp-
na 2014 konala po více než šedesáti 
letech mše svatá – i zde padlo nejed-
no přání, aby se do nyní zcela pus-
tého kostela navrátila duše Zelené 
Hory, za kterou je socha Panny Ma-
rie Zelenohorské se sekerou ozna-
čována. Hlavním iniciátorem myš-
lenky byl tehdejší nepomucký farář  
P. Vítězslav Holý. V úvahu nepřichá-
zel návrat původní plastiky z Vídně, 
neboť ta je dodnes jednou z  nejví-
ce uctívaných mariánských sošek 
v  celém Rakousku. Neuvažovalo se 
z mnoha důvodů ani o převozu ba-
rokního oltáře s volnou replikou so-
chy zpět z Neuraz. Nezbývalo proto 
než uvažovat o nové, již třetí soše pro 
zelenohorský kostel, a  to v  součas-
ném uměleckém pojetí, coby odkaz 
našich generací dalším pokolením. 

Projekt se podařilo realizovat díky 
spolupráci Mikroregionu Nepomuc-
ko s Římskokatolickou farností Ne-
pomuk a obcí Klášter, finančně pod-
pořen byl také ze strany Plzeňského 
kraje. Madona, vytvořená význam-
ným místním sochařem Václavem 
Česákem a odlitá z bronzu ve slavné 
norimberské dílně, se stala staro-
novým symbolem tohoto kdysi vý-
znamného poutního místa. V červ-
nu 2015 byla také dotýkána ve Vídni 

svojí originální zázračnou předlohou a 3. července 2015 proběhla 
na zámku inaugurační slavnost. 

V roce 2017 byl dokončen pětimetrový oltář ze zrcadlového ne-
rezu rovněž od Václava Česáka, do kterého byl zasazen základní 
kámen z kláštera v Ebrachu, odkud na Nepomucko přišli i první 
mniši cisterciáci. 

V kostele jsou slouženy příležitostně mše svaté, nejbližší pro-
běhne v neděli 16. srpna 2020 v 11 hodin. 

Pavel Motejzík, koordinátor kultury  
a cestovního ruchu v Nepomuku

Měří zhruba půldruhého metru a z její krásy se prý tají dech. Snad proto je její osud tolik působivý. Málokterá mariánská 
soška toho totiž zažila tolik, co ona. Přinášíme příběh Zelenohorské madony v souvislosti s pětiletým výročím výroby 
moderní sochy pro Zelenou Horu.
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Předprázdninový čas ve Fénixu

Otevírací doba kanceláře
středa 15:00–18:00 (až po zahájení kurzů)
pondělí 13:00–17:00; 
úterý 10:00–12:00, 13:00–15:00; 
středa 10:00–12:00, 13:00–18:00; 
čtvrtek 14:00–16:00

tel. 606 032 707 
fenix@urad-nepomuk.cz  

Lucie Korbová a tým Fénixu

Novinky od října: 

Kroužek základů šermu (historický + základy scéniky) děti 
8–14 let, 15 lekcí / 1200 Kč, vede vedoucí skupiny historického 
šermu (SHŠ) David Jandečka, min. 6, max. 12 účastníků, den  
a čas je v jednání

Výtvarné tvoření s novou lektorkou Lenkou Křepelkovou, 
pro děti 6–8 let a pro děti 8+. Tvořivé aktivity propojené  
s událostmi v daném měsíci a s významnými osobnostmi.  
Den a čas je v jednání (90 minut, 15 lekcí)

Počítačová grafika pro děti 8+, fotomontáž, video s hudbou, 
retušování, Inkscape, Sketchup… 10 lekcí po 90 minutách.  
Den a čas konání je v jednání

Semináře: 

Seminář tvorby mozaiky 
(Zrcadlo, podložka, květník apod.), neděle 14. 6. 13:00–16:00,  
se Zuzanou Smithovou. Přihlášení a platba 350 Kč předem.

Seminář výroby bosonohých sandálek “huarache” 
14. 6. 16:00–17:30, s pomocí lektorky si během hodiny vyrobíte 
praktické letní boty přímo na vaši nohu. Přihlášení a platba 
předem 300 Kč.

Muzikohraní pro rodiče s dětmi 
Středa 5. 8. 17:00–18:30, opakování loňské úspěšné akce  
s profesionálním koučem Štěpánem Pastulou, přihlášení  
a platba 190 Kč předem.

nejaktuálnější informace najdete na našem webu  
www.fenix-nepomuk.cz a na facebooku @FenixNepomuk

Ani jsme se nenadáli, a přípravy na nové pololetí, které začne  
5. 10., jsou v plném proudu. Spustili jsme přihlašování na podzimní 
kurzy, detaily o dnech a časech konání ladíme u některých kurzů  
až začátkem září, buďte prosím trpěliví.

V termínu 3.–7. 8. pořádáme náš druhý příměstský tábor. 
Přihlašování je spuštěno na našich webových stránkách. Tábor 
je pro děti 7–12 let, od 8:00 do 16:00 hodin, v ceně 1650 Kč je 
lektorné, materiál, pitný režim, teplý oběd, odpolední svačina, 
vstupy na lezeckou stěnu.

Letní semináře: 

Jóga s Janou Makovičkovou, čtvrtky 19:00–20:00 hodin, 
přihlášení a platby přímo u lektorky: 723755871, email 
lotusspirit@mypage.cz. Cena za 10 lekcí je 800 Kč. Pokud 
víte, že pojedete na dovolenou, místo v kurzu je možné sdílet

Zdravé pánevní dno – úvodní seminář, pro ženy, s certi-
fikovanou lektorkou Vendulkou Pánkovou, neděle 12. 7. 
15:00–19:00 hodin, 890 Kč, přihlášení a platba předem,  
kurz se koná pouze při dostatečném počtu přihlášených.

Malování hennou na tělo, relaxační setkání pro ženy, 
středa 15. 7. 17:00–19:00 hodin, v ceně je tubička henny, 
malujeme samy sebe nebo po domluvě ve dvojicích, 220 Kč.

Malování v plenéru (venku), neděle 19. 7. 14:00–18:00 
hodin, s Lenkou Křepelkovou, pomůcky budou upřesněny 
předem přihlášeným, 250 Kč.

Seminář výroby bosonohých sandálek “huarache”, středa 
22. 7. 17:00–18:30, s pomocí lektorky si během hodiny  
vyrobíte praktické letní boty přímo na vaši nohu. Přihlášení  
a platba předem – 350 Kč.

Muzikohraní pro rodiče s dětmi, středa 5. 8. 17:00–18:30, 
opakování loňské úspěšné akce s profesionálním koučem 
Štěpánem Pastulou, přihlášení a platba 190 Kč předem.

Seminář hoopingu – cvičení s obručí, neděle 9. 8. 
16:00–18:00 hodin (může se změnit, sledujte web), s lektorkou 
plzeňského studia. Přijďte zavzpomínat na dětská léta,  
hooping je dnes oblíbené „cvičení“ i pro dospělé. Obruče 
budou k zapůjčení. Přihlášení a platba předem, 290 Kč.
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Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: červen–září (pondělí–neděle 8:30–11:30 / 12:00–17:00)

Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru Nepomuk
6. 10. Divadelní představení Fantastická žena (současná komedie 
úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu 
vlastností, které by měla mít ideální partnerka), od 19.00 hod., Soko-
lovna Nepomuk, předprodej: https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/
akce/20678-fantasticka-zena

Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete na internetu 
pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti

Změna programu vyhrazena

NEPOMUK / červenec 2020

23. 6. – 1. 9. Výstava historických kostýmů Venduly Ptáčkové, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, výstava je součástí prohlídky 
muzea, otevřeno úterý–neděle 10.00–17.00

13. 6. – 30. 8. Filmová expozice Černí baroni aneb Terazky se 
vrací! na Zelené Hoře, otevřeno pátek–neděle, www.cernibaroni.cz

1.–31. 7. Výstava Ztracené domy – historické stavby, které zanikly 
v posledních letech v Plzeňském kraji, galerie na Zelenohorské poště, 
volně přístupné od středy do neděle

2. 7. – 30. 8. MIKRO X MAKRO… aneb na velikosti (ne)záleží – 
interaktivní výstava zapůjčená z muzea Pod čepicí, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, výstava je součástí prohlídky muzea, otevřeno 
úterý–neděle 10.00–17.00

2. 7. – 1. 9. Výstava Jiřího Světlíka – Cestou do Bezděkovce (průřez 
grafické práce autora nejen komerčních plakátů, obchodních značek 
i autorských plakátů), Městské muzeum a galerie Nepomuk, výstava 
je součástí prohlídky muzea, otevřeno úterý–neděle 10.00–17.00

3. 7. KATR, od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk, vstupné 150 Kč

4. 7. Chill & Vibezz, od 18.00 hodin na Zelenohorské poště, tradičně 
netradiční odpoledne plné pozitivních vibrací a večerní mecheche 
na báru přichystali Young Selektazz ve spolupráci s The Original 
Kumbash soundem

4. 7. ‑ 30. 8. Panenky s romantickou duší, výstava panenek od sbě-
ratelky Jiřiny Havlové, Arciděkanství Nepomuk, vstupné 30 Kč

6.–10. 7. Příměstský tábor s Animálií ve Fénixu

10. 7. Zakázané uvolnění (Divadelní spolek Jezírko), od 20.30 hodin, 
Malá letní scéna Nepomuk, vstupné 100 Kč

11. 7. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy s živou hudbou 
(hraje Tabasker), 8.00–12.00 hodin, náměstí A. Němejce, vstup 
zdarma 

11. 7. Čtyři pohádky – zahraje Divadlo ŠUS, od 10.00 hodin, Malá 
letní scéna (náměstí A. Němejce), vstupné 40 Kč

17. 7. POUTNÍCI – 50 let v country, od 20.00 hodin, Malá letní scéna 
Nepomuk, vstupné 150 Kč

Kulturní a informační centrum Nepomuk

24. 7. Jakub Moulis, od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk, 
vstupné dobrovolné

25.–26. 7. XXXIX. Nepomucký trojúhelník – závod historických 
motocyklů a sajdkár, 8.00–18.00 hodin, Nepomuk, amknepomuk.cz

25. 7. Svatojakubská pouť na Přesanickém náměstí (10.00–17.00, 
pouťový jarmark, menší atrakce, zpřístupnění Svatojánského muzea, 
občerstvení zajištěno po celý den / 17.00 Poutní mše svatá, kostel sv. 
Jakuba – celebruje P. Jiří Špiřík / 18.00 zahradní slavnost, zahrada 
arciděkanství – posezení s občerstvením a muzikou – hudební pro-
gram v podání sboru Canto nepomucenum, povídání s Ing. arch. 
Karlem Doubnerem)

31. 7. Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (Divadlo 
Bolešiny), od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk, vstupné 100 Kč

OKOLÍ NEPOMUKA / červenec 2020

4. 2. – 30. 8. Výstava Naše paní Božena Němcová, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, p. o.

4.–6. 7. Měcholupská pouť – kolotoče, střelnice, houpačky, skákací 
hrad, přejezd přes lávku, pouťová zábava

4. 7. Do Hořehled na golf zdarma!, od 10.00 do 11.00, Golf Hořehledy 
(další termíny 11. 7., 18. 7., 25. 7.)

18. 7. Barokní koncert Michaely Katrákové a Martina Vydry, od 
19.00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích, 
vstupné dobrovolné na opravy kostela

18.–20. 7. Posvícenský pohárový turnaj v kopané v Klášteře, 
Klášter u Nepomuka – fotbalové hřiště

18. 7. Zámecké diskohrátky – nádvoří zámku Spálené Poříčí

23.–29. 7. Letní kino, zámecký park, Město Spálené Poříčí

25. 7. Měcholupské dunění ukaž svoje umění, od 14.00 hodin, 
Měcholupy

31. 7. Tak zase hrají a zpívají Plzeňáci!, zámek Spálené Poříčí
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Začátky představení ve 21.30 hodin, změna programu vyhrazena.
Vstupné 80 Kč.

pátek 3. 7. Zakleté pírko, ČR, 2019
Pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která se 
vydá do světa vysvobodit zakletého prince. 

sobota 4. 7. Vlastníci, ČR, SR, 2019 
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Nevhodné 
do 12 let.

pátek 10. 7. Poslední aristokratka, ČR, SR, 2019 
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým 
šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. 
Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá 
s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien 
(Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech.   

sobota 11. 7. Chlap na střídačku, ČR, 2020    
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel 
Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se 
svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. 
Nevhodné do 12 let.

pátek 17. 7. JUMANJI: Další level, USA, 2019   
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, 
který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve 
světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen 
džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových 
nebezpečných nástrah.

sobota 18. 7. Román pro pokročilé, ČR, 2019
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou 
exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich 
morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky korektní 
komedii s Markem Vašutem v hlavní roli. Nevhodné do 12 let.

pátek 24. 7. Ženská na vrcholu, ČR, 2019   
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny 
Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely ( Jana 
Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent 
na horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému.

sobota 25. 7. Dolittle, USA, 2020    
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na 
nebezpečnou výpravu, utkat se s  piráty, ale hlavně rozumí řeči 
zvířat. Hvězdný Robert Downey Junior září v  originálním pojetí 
příběhu o legendárním zvěrolékaři.

pátek 31. 7. Případ mrtvého nebožtíka, ČR, 2019  
 Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes 
plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního žánru, 
a  tak se děj, který divák zná už z  milionu žánrových snímků 
z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do 
absurdna gradující situace.

Červencový program 
letního kina v Neurazech

Měcholupské dunění – ukaž svoje umění 
Měcholupy 25. července od 14.00 hodin

Hlavní myšlenkou celodenní akce je aktivní zapojení veřejnosti, 
aby si tady každý našel, co se mu bude líbit. Něco hezkého si 
poslechl, koupil, vyrobil a  i  se něco naučil. Chceme propojit 
všechny generace, aby si společně užily krásný den. Dát možnost 
kapelám jak studentským, tak i těm, co již déle hrají, aby ukázaly, 
co v nich je. Kapely hrají různé žánry, tak si určitě najde každý 
svůj styl. Návštěvníci mohou ochutnat domácí sýry, vidět, jak je 
možné z  kapslí do kávovaru vyrobit krásné šperky, zhlédnout 
půvabnou modrobílou Klenovskou keramiku, podívat se, jak 
se maluje obraz, a  vyzkoušet si svoje šikovné ruce. To vše je 
spojeno i s myšlenkou ukázat, co vše člověk dovede, když je pro 
něco zapálený. Akce je pořádána s velkou pomocí dobrovolníků.

Kapely, které nám zahrají:
14.00–15.00 Skupina X.
15.30–16.00 překvapení
17.00–18.00 TANKER
18.30–19.30 Khargados
20.00–21.00 DeColt
21.30–22.30 ATTAX
23.00–24.00 Arzzen

Růžičková Simona, předsedkyně kulturní komise 
zastupitelstva Měcholupy
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Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 8. července 2020 uplynou
tři roky, co nás navždy opustila 

paní Renáta Marounková roz. Pružincová.

S láskou stále vzpomínají maminka, 
sestra s rodinou a děti.

vzpomínka

Ani čas nezmírní lásku a bolest v srdcích těch, 
kteří ho milovali.

Dne 13. července uplyne již 25 let, 
co nás navždy opustil 

pan Jan Vítovec z Neuraz.

Dne 6. července by se dožil 90 let.
Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery 
s rodinami.

vzpomínka

Smaragdová svatba 
v nepomuku

Skvělých 55 let od prvního novomanželského 
políbení si připomněli na Smaragdové svatbě manželé 

Miloslava a Ladislav Čáslavští z Nepomuka. 
K potvrzení jejich manželského svazku došlo 19. 6. 2020 

při obřadu, který vedl oddávající Pavel Jiran. 
Svědky obou manželů byli členové nepomuckého 

Ateliéru‑K, jehož je Ladislav Čáslavský dlouholetým před‑
sedou. Přejeme oběma manželům ještě mnoho krásných 

společných chvil, zdraví a optimismu. 
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Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 

inzerce / informace

cukrárna kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

PřIJMe
PRodaVaČkU – SeRVíRkU

Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- kč

• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování.

• Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity.
• Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0

• 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, resp. 608 939 373

Vzpomínka na dobrého člověka
S velkým zármutkem a překvapením jsem přijal zprávu, 
že dne 28. května 2020 zemřel vedoucí odboru dopravy 
Městského úřadu Nepomuk Mgr. Jiří Bešta. Jirku jsem znal 
po dobu asi 19 let, kdy nastoupil do funkce a já jsem byl 
zvolen jako zastupitel a posléze člen Kontrolního výboru. 
Několik let byl koordinátorem KV a řešil s námi veškeré 
připomínky a žádosti. Byl vždy velmi ochotný. Několikrát v 
měsíci jsem navštívil jeho kancelář a probírali jsme chod 
Městského úřadu, připomínky či náměty občanů města. 
Často jsme se potkávali kdekoliv v Nepomuku a vždy jsme 
pohovořili. Jezdili jsme společně na fotbal do Klatov. Jako 
osoba byl velmi hodný, ochotný, slušný a schopný úřed-
ník. V místě bydliště oblíbený pro výše uvedené vlastnosti. 
Bude nám velmi chybět.

Čest Tvé památce Jiří.

Václav Novák, zastupitel, 
předseda Kontrolního výboru

Mgr. Jiří Bešta
* 10 března 1958  + 28. května 2020
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řádková inzerce

ANGLIČTINA – online výuka (Skype apod.), www.anglickyjazyk.net.  
Tel. 724 015 347  

Prodám kolo Favorit, cena 250 Kč. Tel. 776 814 094

Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, velikost 4+1. 
Částečně zařízen, s balkonem a sklepem. Volný ihned. Tel. 724 432 978

Koupím bubnovou sekačku nebo lištovou či frézu s nářadím a kovadlinu 
a výheň i malou a Pionýra či Babetu Simsona. Tel. 603 860 333

Koupím hoblovku s protahem, kompresor Orlík a nějaký sekací 
traktůrek s košem či mulčovač a míchačku a šroťák. Tel. 603 860 333

Pronájem bytu 1+1 v RD, nekuřácký, kauce. Tel. 605 437 676

Prodám dvě železné chromované a dvě dřevěné postele + matrace, 
velký stan, stolek, nafukovací matrace, PB vařič + bomba. Tel. 776 535 770

Prodám prac. boty „10“, montérky „56“, kož. filcáky „10“, kanady „10“, vše 
nové, jezdecké boty „10“. Prodám knihy 10 Kč/kus. Tel. 776 535 770

Koupím staré pivní lahve s litými nápisy pivovarů a hospod. Velmi dobře 
zaplatím. Tel. 731 573 913 Korbel

Prodám hnědý kulatý stůl jídelní 1m deska 1000 Kč. Prodám 20 let starý 
šicí stroj Lucnik 1200 Kč. Tel. 604 862 639

Cidre punk fest zaburácí na 
dvoře moštárny  
v Újezdě u Chanovic

Malý letní open-air punkový festival přímo v areálu Újezdské 
moštárny. Přijďte si krom cidru užít punkové kapely, tentokrát  
s ženským zpěvem a řevem! K dispozici stanová vesnička, dostatek 
jídla i pro vegetariány a vegany, cidre, pivo, domácí limonáda  
a další. Start od 15 hodin.

Moštárna Újezd u Chanovic
start v 15:00   |   vstupné 150,- 

CIDRE PUNk Fest

(punk, Praha)
zputnik

Woundead Knee

Year of pluto

(crust punk, Praha)

(rachot punk, Praha)

(hard rock, Praha)

facebook.com/cidrepunkfest   |   divokejablko.cz

Antigen
(crust punk, Praha)

The Ownroadies(Punk Rock, České Budějovice) Pissyca
t

DGVM (punk rock, Strakonice)

warm-up party: Miruha
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Jízdní řády autobusů obsluhujících Nepomuk platné od 14. června

Linka Spoj Platnost

Nepomuk,     
žel. stanice

Nepomuk 
město

odjezd příjezd
450444 3 × 4,09 4,17
450444 5 × 5,09 5,17
450411 2 × 5,40 5,47
450448 1 × 5,51 5,59
450455 2 × 6,00 ke hřišti
450444 7 × 6,14 6,22
450434 5 × 6,15 6,23
450411 104 6, † 6,35 6,43
450411 4 ×, 42 6,4 6,43
450444 9 × 6,53 7,02
450450 10 × 7,31 7,41
450448 3 ×, 42 7,43 7,53
450411 6 × 7,51 8,00
450451 2 ×, 42 8,35 8,42
450411 106 6, † 8,35 8,42
450450 12 1,3,12 8,53 9,03
450411 108 6, † 10,35 10,43
450444 11 × 10,37 10,45
450448 3 × 10,55 11,03
450411 10 †, 42 11,35 11,43
450450 14 × 11,52 12,02
450456 5 1, 3, 21 11,55 12,02
450411 110 6, † 12,35 12,43
450444 13 × 12,37 12,46
450455 6 ×, 42 12,55 ke hřišti
450448 5 × 13,00 13,08
450434 23 × 13,38 13,46
450456 7 ×, 42 14,05 14,12
450411 112 6, † 14,35 14,43
450444 17 ×, 32 14,37 14,45
450456 9 ×, 42 14,55 15,02
450448 7 × 14,55 15,03
450455 12 ×, 42 15,03 ke hřišti
450455 10 ×, 32 15,03 ke hřišti
450434 25 × 15,40 15,48
450448 9 × 15,55 16,03
450411 114 6, † 15,55 16,03
450411 116 6, † 16,35 16,43
450444 21 × 16,37 16,45
450434 27 × 16,38 16,46
450455 14 × 16,55 ke hřišti
450448 11 × 17,55 16,03
450411 118 6, † 18,35 18,43
450411 14 × 18,35 18,43
450448 13 × 19,55 20,03
450411 16 × 20,35 20,43
450411 124 6,† 23,30 23,37

 

Linka Spoj Platnost

Nepomuk 
město

Nepomuk, 
žel. stanice

odjezd příjezd
450411 1 × 3,55 4,04
450444 2 × 4,51 5,00
450448 2 × 4,55 5,04
450434 2 × 5,16 5,25
450411 3 × 5,55 6,04
450411 103 6, † 5,55 6,04
450448 4 × 6,17 6,26
450444 4 × 6,19 6,28
450451 1 ×, 42 6,55 7,03
450448 6 × 7,05 7,14
450411 105 6, † 7,15 7,24
450444 6 ×, 32 7,19 7,28
450434 6 × 7,34 7,44
450444 8 ×, 42 7,35 7,45
450456 2 1, 3, 21 7,39 7,47
450411 5 × 8,55 9,04
450411 107 6, † 9,15 9,24
450450 11 × 10,20 10,28
450444 10 × 11,12 11,21
450411 109 6, † 11,15 11,24
450450 13 1, 3, 12 11,50 11,58
450448 8 × 12,43 12,52
450458 6 ×, 42 12,47 12,56
450451 3 ×, 42 13,00 13,08
450411 111 6, † 13,15 13,24
454054 6 × 13,37 13,49
50450 15 × 13,45 13,54

4504444 12 × 14,12 14,21
450446 8 ×, 42 14,55 15,02
450434 20 ×, 32 15,08 15,16
450434 22 ×, 42 15,12 15,20
450411 113 6, † 15,15 15,24
450448 10 × 15,41 15,51
450434 24 × 16,09 16,17
450444 14 × 16,12 16,21
450411 115 6, † 16,15 16,24
450444 16 × 17,12 17,21
450411 115 6, † 17,15 17,24
450448 12 × 17,31 17,41
450444 18 × 18,12 18,21
450448 14 × 18,47 18,57
450411 119 6, † 18,55 19,04
450411 11 × 19,50 19,59
450411 13 × 21,15 21,24
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Linka Spoj Platnost Nepomuk  
od hřiště

Nepomuk 
žel. stanice

odjezd příjezd
450411 1 × 3,57 4,04
450444 2 × 4,53 5,00
450455 1 × 4,53 5,01
450448 2 × 5,19 5,25
450411 3 × 5,57 6,04
450448 4 × 6,19 6,26
450444 4 × 6,21 6,28
450451 1 ×, 42 6,57 7,03
450448 6 × 7,07 7,14
450453 3 ×, 42 7,13 7,24
450434 6 × 7,37 7,44
450444 8 ×, 42 7,38 7,45
450411 5 × 8,57 9,04
450450 11 × 10,22 10,28
450444 10 × 11,14 11,21
450450 13 1,3,12 11,52 11,58
450455 7 1,3,12 11,58 12,04
450448 8 × 12,45 12,52
450458 6 ×, 42 12,49 12,56
450451 3 ×, 42 13,02 13,08
450454 6 × 13,40 13,49
450450 15 × 13,47 13,54
450455 9 × 13,59 14,05
450444 12 × 14,14 14,21
450456 8 ×, 42 14,57 15,02
450434 22 ×, 42 15,14 15,20
450448 10 × 15,44 15,51
450434 24 × 16,11 16,17

×      JEDE v pracovní dny 
†      JEDE v neděli a státem uznané svátky 
42     NEJEDE od 1. 7. 2020 do 31. 8 2020,  

 od 28. 10. 2020 do 30. 10. 2020 
12   NEJEDE 6. 7. 2020, 28. 9. 2020, 28. 10. 2020
21, 32   JEDE od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020, od 28. 10. 2020  

do 30. 10. 2020

1     jede v pondělí 
3     jede ve středu 
6     jede v  sobota 
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K
V A L I T U

dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

INTERNET
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

www.u-n.cz 373 705 705
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

inzerce

Společnost kanalIZace a VodoVodY Starý Plzenec, a.s. 
nabízí volné pracovní místo na pozici 

InStalatÉR PRo VenkoVní RoZVodY
Požadavky na uchazeče:
  vzdělání ‑ vyučení v oboru instalatér, popř. v jiném technickém oboru  

(topenář, zámečník atd.);
 praxe ve vodohospodářském oboru výhodou;
 ŘP skupiny B;
  pracovní náplň ‑ zhotovování vodovodních a kanalizačních řadů  

a přípojek, včetně výměny vodoměrů;
 pracovitost, spolehlivost, samostatnost a důslednost.

nabízíme:
 zajímavé finanční ohodnocení včetně placených přesčasových hodin;
 pracovní doba od 06.15 do 14.45 hod.;
 pracovní smlouva na dobu neurčitou;
 služební telefon a automobil;
 příspěvek na stravování a penzijní připojištění.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na e-mail info@kav-plzenec.cz.
Pro bližší informace volejte na tel. č. 602 238 906, pí. Pintová. nástup možný ihned. 

sponzor měsíce




