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Zápis z jednání 
 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
 

dne 13. 1. 2019 od 18:00 v šalandě pivovaru Zlatá kráva 
 
 

 

PREZENČNÍ LISTINA 
 

  Členové KKCR Účast 

Jana Augustová ANO 

Bc. Šárka Boušová ANO 

Bc. Hana Černohousová ANO 

Václav Česák ANO 

Mgr. Milan Demela ANO 

Ing. Pavel Jiran ANO 

Ladislav Kincl Omluven 

PhDr. Pavel Kroupa ANO 

Mgr. Miloslav Kubík ANO 

Pavel Motejzík, DiS. ANO 

Helena Sedláčková ANO 

Ing. Radovan Sochor Omluven 

Ing. Petra Šašková ANO 

Stanislav Vaník ml. ANO 

  Hosté   

František Holub ANO 

Lenka Sedláková ANO 

Jaroslav Sedlák ANO 

Martin Bršlica ANO 

Karel Baroch ANO 

 
 
 
Program jednání: 
1. Zahájení ................................................................................................................................................. 2 

2. Harmonogram schůzí komise v roce 2019 .......................................................................................... 2 

3. Městské dotační programy .................................................................................................................. 2 

4. Kulturní akce pořádané KIC v r. 2019 .................................................................................................. 2 

5. Nepomucké trhy ................................................................................................................................... 3 

6. Malá letní scéna 2019 .......................................................................................................................... 4 

7. Různé ..................................................................................................................................................... 4 

8. Závěr ...................................................................................................................................................... 4 
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1. Zahájení 

Předseda KKCR Pavel Kroupa zahájil jednání v 18.00 hod. a seznámil přítomné s navrženým 

programem jednání. Program byl akceptován. 

 

2. Harmonogram schůzí komise v roce 2019 

Předseda komise navrhl, že by bylo vhodné naplánovat harmonogram schůzek komise dopředu na 

celý rok, aby nedocházelo ke komplikacím s účastí členů komise a všichni mohli přizpůsobit ostatní 

aktivity. Pavel Kroupa předpokládá, že by se komise mohla scházet 1x za dva měsíce a ptá se, který 

den v týdnu bude členům komise nejvíce vyhovovat. Po několika návrzích byly dohodnuty níže 

uvedené termíny schůzek.  

USNESENÍ: 

Komise kultury a cestovního ruchu schvaluje harmonogram svých jednání pro rok 2019:  

13.1. (ne), 20.2. (st), 21.3. (čt), 17.4. (st), 5.6. (st), 11.9. (st), 13.11. (st), 12.12. (čt). 

Schváleno (12-0-0) 

 

3. Městské dotační programy 

Pavel Kroupa uvedl, že v případě pokračování dotačních programů města v roce 2019 je nutné, 

aby 21. 2. zastupitelstvo vypsalo jednotlivé dotační programy. Alokace by mohla být 120.000 Kč 

jako v loňském roce. Požádal členy komise o návrhy změn. František Holub sdělil, že v rozpočtu 

města jsou peníze k dispozici. Pavel Kroupa navrhl: 

USNESENÍ: 

Komise doporučuje radě a zastupitelstvu vyhlášení městských dotačních programů ve stejném 

rozsahu a se stejnou výší alokace finančních prostředků jako v předchozích letech.  

Schváleno (12-0-0) 

 

4. Kulturní akce pořádané KIC v r. 2019 

Pavel Motejzík sdělil, že rozpočet na kulturu zůstal zachován zhruba ve stejné výši jako 

v předchozích letech, všechny akce se budou konat ve stejném rozsahu, pouze TRN se ruší. 

Všechny akce se už připravují, domlouvají se hlavní účinkující.  

23. 2. uplyne 75 let od sestřelení bombardéru Liberator, oficiálním hostům byly rozeslány 

pozvánky na pietní akt, informace jsou zveřejněny na webu a  FB. Program bude doplněn o 

prohlídku rozšířené expozice a přednášku Mgr. Fouda. Expozici Klášter skončila udržitelnost 

projektu, proto bude přesunuta do jedné místnosti a na uvolněné místo se rozšíří expozice 

Liberator o materiály týkající se německých stíhacích letounů (informační panely a dvě vitríny). 

Navíc se připravuje publikace ke konci války na Plzeňsku.  

Pavel Jiran upozornil, že se anglická publikace Last mission nechává přeložit do češtiny. Měla by se 

na ni získat dotace od KÚPK. Kniha by měla vyjít na začátku května. Pavel Jiran je v kontaktu 

s p. Torrisonem, v květnu se chystají potomci členů posádky do ČR. Navštíví Plzeň, Nepomuk i 

Dubeč. Vstoupí v jednání s představiteli Plzně, hosté by se mohli zapojit do plzeňských oslav 
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osvobození. V tuto chvíli už je nutné urgovat zájemce o návštěvu ČR, aby potvrdili účast a mohlo se 

objednat ubytování. 

Milan Demela informoval, že se připravuje na začátek května představení amerického herce, který 

má v repertoáru one man show z válečných vzpomínek. Podrobnosti budou upřesněny. 

Pavel Motejzík navrhl, že by se mohla kvůli pouti domluvit koordinační schůzka, aby se sladily 

termíny všech akcí a nebylo jich zbytečně moc najednou. Spoluprací se soukromými pořadateli 

může město uspořit celkové náklady. Pouť bude zahájena již v pátek 17. 5. koncertem v kostele, na 

Přesanickém náměstí budou opět stánky s rukodělným a farmářským sortimentem. O odpolední 

akce na Malé letní scéně nebyl zájem, proto se připraví pouze podvečerní program. Vyzval 

přítomné k zaslání kulturních návrhů.  

Dále Pavel Motejzík informoval i o programu na zámku Zelená Hora - 12. 5. na den matek – Bára 

Basiková s Andílky, 15.6. Boni Pueri, otevření ZH 29. 6. – 7. 7. (mimo pondělí 1. 7.). Klášterští se 

snaží o zajištění otevření věže, zámku a kostela od příštího roku, ale potřebují zajistit stálé 

expozice. Provoz by zajišťovali brigádníci (důchodci).  

Pavel Kroupa upozornil, že na akci Otvíráme Nepomuk není letos plánován farmářský trh, přestože 

se toto spojení osvědčilo. 

17. 11. uplyne 30 let od revoluce, mohl by se uspořádat koncert a doprovodný program. Václav 

Česák se zmínil, že má kontakty např. na Martu Kubišovou. 

Pavel Jiran upozornil, že v letošním roce uplyne 875 let od první zmínky o Nepomuku, s touto 

informací by se mělo pracovat.  

Stanislav Vaník sdělil, že pivní slavnosti se vždy konají třetí sobotu v červenci, tentokrát to tedy 

bude 20. 7., konkrétní program zatím sdělit nemůže. 

Hana Černohousová oznámila, že na 19. 3. ve  Svatojánském muzeu připravují program k 290ti 

letům od svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Akce bude zahájena v 16 hod. mší v kostele sv. Jana 

(dále na faře pohoštění, otevření muzea, malé hudební vystoupení Canto Nepomucenum). V 18.00 

hod. dojde ke slavnostnímu odhalení tváře sv. Jana a po proslovech bude mít přednášku prof. 

Royt. 

Ještě se plánuje na 29. 6. barokní odpoledne ve spolupráci s Plzní 2015. 

Uskutečnila se bohatá diskuse o plánovaných akcích místních podnikatelů na Svatojánskou pouť. 

Pavel Motejzík ujistil přítomné, že se pokusí zjistit plány všech pořadatelů a pozve je na příští 

komisi, kde by sdělili nejen pouťový program, ale i připravované akce na celý rok.  

 

5. Nepomucké trhy 

Pavel Motejzík informoval o Nepomuckých trzích. Termíny jsou stanoveny, jen se řeší otázka, zda 

dělat živou hudbu. Pavel Kroupa upozornil, že musí být propagace a hudba, která přitáhne lidi, ti 

se zde zdrží se známými, i stánkaři se baví. Doplnil, že v tomhle provedení jsou naše trhy v regionu 

po Plzni zřejmě nejlepší. Navrhl polovinu trhů s dechovou hudbou a polovinu s jiným vhodným 

hudebním stylem (staropražské písničky, balkánská a jiná lidová hudba, šansony atp.).  

Dále padla otázka, zda dělat propagaci a kde. Proběhla bouřlivá diskuse o výhodách a nevýhodách 

plakátů a ceně jejich vylepování v okolních městech a vesnicích. Všichni se shodli, že by se neměla 

podceňovat média, Facebook ani plakáty. Václav Česák dodal, že kultura má obecně člověka 
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vzdělávat, kultivovat, rozšiřovat mu obzory.  Úkolem KIC má být právě šíření kvalitní kultury, 

nikoliv komerční zábavy. Kvalita je důležitější než ekonomická stránka akcí. 

 

6. Malá letní scéna 2019 

Pavel Kroupa se zajímal o program na Malé letní scéně. Pavel Motejzík upřesnil, že program bude 

probíhat od pátku 20. 6. do konce srpna. Některé akce jsou již domluvené. 

Všichni členové komise navrhovali různé účinkující, např. Milan Drobný, Jananas, Sestry Havelkovy, 

Struny jazzu. Pavel Kroupa poznamenal, že by se mělo střídat zaměření jednotlivých akcí (folk, 

alternativa, pop, divadlo). 

USNESENÍ: 

Komise vyzývá své členy i veřejnost, aby zasílali své tipy na vystupující na Malé letní scéně i 

dalších akce pořádané městem.  

Schváleno (12-0-0) 

 

7. Různé 

Helena Sedláčková se dotázala, zda bude opět letní kino? Pavel Kroupa navrhl pozvat na léto opět 

Kino na kolečkách. Vybrané filmy měly dobrý ohlas, kino si samo vybralo vstupné, město doplácelo 

jen rozdíl. 

Pavel Kroupa se dotázal, zda má na příští schůzku zvát všechny přítomné i minulé členy komise. 

Milan Demela doporučil oslovit všechny s dotazem, zda chtějí v rozesílači zůstat. Kdo se neozve, 

bude ze seznamu vyškrtnut. 

Václav Česák navrhuje pozvat nějaké divadlo na úrovni, např. Ungelt nebo Divadlo Bolka Polívky. 

Bylo by ale nutné domluvit nejméně na rok dopředu. 

 

8.  Závěr 
Předseda komise Pavel Kroupa poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil jednání 
komise ve 20.00 hodin. Další schůzka je svolána na středu 20. 2. 2019 v 18.00 hod. Místo bude 
upřesněno. 
 
 

Zapsala Ing. Petra Šašková 
 


