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Zápis z jednání 
Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 28.06.2017 od 18:30 v salonku Švejk restaurantu 
 

PREZENČNÍ LISTINA 
  

   členové KKCR organizace přítomnost 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky ANO 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, Fotoklub omluvena 

Mgr. Miroslava Brožová Fénix omluvena 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk ANO 

Bc. Miloslav Kubík Sokolovna, SDH Nepomuk ANO 

Jakub Kurc Nepal omluven 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk ANO 

Ing. Radovan Sochor Švejk restaurant, Matice SJN omluven 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška ANO 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR ANO 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol omluven 

   Hosté     

Pavel Motejzík  Mikroregion Nepomucko, NN  ANO 
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6. Kinematograf ............................................................................................................................. 3 
7. Pivní slavnosti 2017.................................................................................................................... 3 
8. Tvůrčí rezidence Nepomuk ......................................................................................................... 3 
9. Různé ......................................................................................................................................... 3 
10.   Termín příštího jednání KKCR .................................................................................................... 3 
11.   Závěr ......................................................................................................................................... 3 
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1. Zahájení 
Předseda KKCR M. Demela zahájil jednání v 18.30 hod. a seznámil přítomné s navrženým 
programem jednání. Program byl akceptován. 
 
 
2. Nový web 
Miloslav Kubík si stěžoval, že na novém webu www.nepomuk.cz nefunguje vyhledávání. Přímo na 
místě předvedl, že skutečně vyhledávání není v pořádku. Nebylo nalezeno heslo zastupitelstvo ani 
Nepomucká pouť. Pavel Kroupa potvrzuje, že se některé věci vyhledají korektně a s něčím je 
problém. Petra Šampalíková navrhuje reklamaci u dodavatele. Milan Demela doplňuje, že by se 
mělo vyvolat jednání a dát vše do pořádku.  
 
 
3. Svatojánský hudební festival 
Pavel Motejzík seznámil ostatní členy komise s průběhem koncertu Lubomír Brabce. Ukázalo se, 
že místní mají o podobné akce zájem. Informoval o plánech Edity Adlerové, která chce uspořádat 
festival Svatého Jana Nepomuckého, který by se konal v Nepomuku a trval čtyři dny. Pan farář je 
tomu nakloněný. Je třeba festival správně naplánovat, aby nebyly akce podobného charakteru 
termínově blízko sebe. Uvažuje se o datu konání v době červencových státních svátků, čtyři dny za 
sebou. Pavlu Kroupovi se líbí, že se jedná o soukromou akci. Akce nadregionálního významu musí 
dělat někdo, kdo má kontakty. Pavel Motejzík doplnil, že se blíží výročí svatořečení (roku 2029), do 
té doby by akce měla získat nějaký věhlas. Mohla by se aktivně zapojit i Matice, její členové by 
mohli tvořit základ publika a měli by zlevněný vstup. Velkým lákadlem by mohla být účast Evy 
Urbanové. Její letošní koncert na Zelené Hoře byl velice rychle vyprodán. Pavel Kroupa navrhl, aby 
se akce zařadila do Západočeského baroka, příští rok by mohl Nepomuk nahradit Zelenou Horu a 
získat dotaci od Plzeňského kraje. Helena Sedláčková navrhuje, aby se k festivalu připojila nějaká 
doprovodná akce, aby se tu zájemci o festival zdrželi delší dobu. Milan Demela souhlasí, aby to 
Edita Adlerová zkusila zorganizovat. Pavel Kroupa navrhl, že pokud Edita Adlerová a Matice 
festival zaštítí, město nabídne zajištění propagace a organizační pomoc. 
 
 
4. Nepomucká pouť 2017 
Milan Demela kladně hodnotil letošní Svatojánskou pouť, zejména Flaškinet ho nadchl. Miloslav 
Kubík byl spokojený s konáním pohádky na Přesanickém náměstí, rodiče si prohlédli stánky, děti 
sledovaly pohádku. Když si užívají děti, jsou rodiče také spokojeni. Pavel Kroupa uvedl, že 
propagace byla drahá, ale vyplatila se. Až bude mít akce věhlas, nebude placená propagace nutná, 
lidé si to řeknou. Dobré jméno se buduje dlouho. Petra Šampalíková i Miloslav Kubík dobře 
hodnotí, že brigádnice rozdávaly na náměstí programy. Pavel Kroupa doplnil, že v podobném 
duchu bude pouť i příští rok (19. - 20. května 2018), na Malé letní scéně se uskuteční koncert 
Františka Nedvěda.  
 
 
5. Program na Malé letní scéně 
Pavel Kroupa seznámil přítomné s pestrým programem akcí na Malé letní scéně. V případě 
nepříznivého počasí se mohou diváci uchýlit pod přístřešek. Při představení Saturnin se pod 
přístřešek vešli všichni přítomní. Šansony zpívané Ester Kočičkovou byly dobře provedené, ale ještě 
lépe byly hodnoceny její vtipné komentáře.  
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6. Kinematograf 
Pavel Kroupa sdělil podrobnosti připravovaného promítání na náměstí. Z důvodu omezeného 
výběru filmů vybral kvalitní filmy různých žánrů, aby byl uspokojen každý. Náklady jsou stanoveny 
na 4.000 Kč za večer (zapůjčení kopie a promítání). Program: 1. 7. Příběh kmotra (krimi), 2. 7. Mary 
a Max (animovaný), 3.7. The Doors - When You are Strange (hudební dokument), 4.7. Hoří, má 
panenko! (komedie). 
  
 
7. Pivní slavnosti 2017 
Pavel Kroupa sdělil, že podrobný program pivních slavností je zveřejněn na webu. Letošní ročník je 
pětadvacátý. Program sestavil Stanislav Vaník, největšími hvězdami jsou Jan Vyčítal a Greenhorns. 
Přijede 36 pivovarů.  
 

 
8. Tvůrčí rezidence Nepomuk 
Pavel Kroupa vysvětlil, že pořádáním Tvůrčích rezidencí Nepomuk (26. 7. – 11. 8. 2017) město 
volně navazuje na tradici řezbářských sympozií, které v Nepomuku v minulosti probíhaly. Přihlásilo 
se devět studentů, z nichž bylo vybráno pět účastníků. Prošli si město a rozhodli se, co a kde budou 
tvořit (např. graffiti na staré škole, objekty z recyklovaného materiálu). Aby byla tvůrčí rezidence 
stylově pestrá, byl vybrán umělecký kovář, hudebník, malíř, dekoratér a dokumentátor. Jedná se o 
talentované mladé lidi. Letošní ročník je připravován ve spolupráci s Akademií výtvarných umění a 
je doplněn také o odborné přednášky Pavla Karouse na téma umění ve veřejném prostoru.  
Rezidence bude doplněna kulturním programem na Malé letní scéně a na Zelenohorské poště. 
 
 
9. Různé  
Miloslav Kubík lituje, že se v loňském roce neuskutečnilo setkání zástupců neziskovek jako v roce 
2015. Spolky by určitě měly zájem. Mělo se řešit nerovnoměrné rozložení nájmů, elektřiny atd. 
Pavel Kroupa upozornil, že se toto narovnání nákladů dlouhodobě zpracovává. Musí se nalézt 
spravedlivé řešení. Je ale problém, že v samosprávě nejsou pracovníci na řešení těchto záležitostí. 
Zastupitel, který se tomu věnuje, není uvolněný a nemá na to čas.  
Dále Miloslav Kubík upozornil, že v televizi proběhla reportáž o Nepomuku, která nevyzněla v náš 
prospěch. Zelená Hora je zavřená, Knárovka je zavřená. Pavel Kroupa vysvětlil, že tato reportáž 
nebyla vyžádaná. Když se zadá reportáž, je ohlídán její obsah.  
Milan Demela vyjádřil lítost, že se na vernisáž výstavy Brána naděje nedostavil autor Jindřich 
Štreit. Ze zdravotních důvodů má zakázáno cestování autem. Výstava jeho fotografií Brána naděje 
potrvá do 30. 7. 2017.  
 
 
10.  Termín příštího jednání KKCR 
Termín příští schůzky Komise pro kulturu a cestovní ruch je plánován na září, místo a čas se upřesní 
se na konci prázdnin. 
 
11.  Závěr 
Předseda komise Milan Demela poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil jednání 
komise ve 20.45 hodin. 
 

Zapsala Ing. Petra Šašková 


