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Zápis z jednání 
 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
 

dne 20. 2. 2019 od 18:00 v šalandě pivovaru Zlatá kráva 

 
 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
  

Členové KKCR Účast 

Jana Augustová Omluvena 

Bc. Šárka Boušová ANO 

Bc. Hana Černohousová ANO 

Václav Česák ANO 

Mgr. Milan Demela ANO 

Ing. Pavel Jiran ANO 

Ladislav Kincl ANO 

PhDr. Pavel Kroupa ANO 

Mgr. Miloslav Kubík Omluven 

Pavel Motejzík, DiS. ANO 

Helena Sedláčková ANO 

Ing. Radovan Sochor Omluven 

Ing. Petra Šašková ANO 

Stanislav Vaník ml. ANO 

  

Hosté   

Iva Lišková (Unibrick) ANO 

Pavel Kupčík (Sokolovna) ANO 
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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. Nepomucká pouť 2019 

Pavel Motejzík uvedl, že pouť bude zahájena již v pátek 17. 5. koncertem v kostele. 

Na sobotní podvečer je připraven koncert Olgy Lounové na Malé letní scéně. O odpolední akce na 

Malé letní scéně nebyl velký zájem, proto se připraví pouze podvečerní program. Zároveň se dává 

prostor Malé letní scény k dispozici, kdyby ho chtěl někdo využít. Hlavní program bude probíhat na 

Přesanickém náměstí, kde budou opět stánky s rukodělným a farmářským sortimentem a kolotoč 

na ruční pohon pro děti.  

Dále se slova ujala Iva Lišková, která přítomné seznámila s programem v Unibricku: 

14.00 – zahájení 
14.30 – mix žáků ZUŠ 

15.00 – kapela Romana Škalů ze Spálenopoříčska 

na dolním hřišti – Fénix tanečky do 15.30 

trampolína, mega bubliny, malování, skákací hrad 

15.30 – stříkání hasičské pěny 

16.45 – břišní tanečnice 

17.00 – ABBA Stars 

18.00 – Orion 

21.00 – Pilsen Queen tribute band 

22.30 – Orion 

O programu Sokolovny informoval Pavel Kupčík. V pátek večer od 20.00 hod. bude hrát kapela 

Minimax, v sobotu od 20.00 pro své stálé posluchače zahrají Když se sejdem. 

Na pouť připravuje program i Martin Lukeš. V pátek 17. 6. v pizzerii vystoupí Andy Mambo, 18. 5. 

plánuje pouťovou zábavu s kapelou Extraband + R. Zíkou ve sportovním areálu u školy od 21.00, 

19. 5. Kabát revival Plzeň v pizzerii. Pavel Motejzík doplnil, že je zbytečné, aby do toho město 

zasahovalo, když mají všichni vlastní program. Může se začít sestavovat hromadný program na 

letáky a plakáty, když víme, co připravují ostatní subjekty.  

Pavel Kroupa se přimlouvá za to, aby na MLS vystoupila večer ještě další kapela, když už je 

objednaný zvukař. Navrhuje skupinu V3Ska nebo nějaký rokenrol. 

Pavel Jiran s Hanou Černohousovou informovali o církevním programu poutě. Na Navalis v Praze 

15. 5. pojede jen malá delegace z Matice sv. Jana s procesní sochou. 16. 5. od 11 hod. proběhne na 

faře biskupská konzistoř. V neděli bude hlavní mši celebrovat biskup. Pan farář by si přál doprovod 

s bubeníky jako v loňském roce.  

Pavel Kroupa doporučuje, aby se finální návrh pouti projednal ještě na příští komisi. 
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3. Kulturní akce pořádané v r. 2019 jinými subjekty než KIC 

Pavel Kroupa se zeptal přítomných zástupců pořadatelů, jaké další kulturní akce plánují v letošním 

roce.  

Sokolovna připravuje následující akce:  

13.04.2019 od 21.00 hod.  Kabát revival Plzeň 

27.04.2019 od 15.00 hod.  Tancohrátky s Culinkou – pořádá MC Beruška 

17.05.2019 od 20.00 hod.  Pouťová – hraje Minimax 

18.05.2019 od 20.00 hod.  Zpívaná – Když se sejdem. 
25.05.2019 od 15.00 hod.  Den se zvířátky – Dětské hřiště na Daníčkách – pořádá MC Beruška 

27.07.2019 od 20.00 hod.  Nepomucký trojúhelník – B5 

12.10.2019 od 21.00 hod.  Kabát revival Plzeň 

16.11.2019 od 21.00 hod.  Alkehol 
07.12.2019 od 15.00 hod.  Dětská Mikulášská 

Přes prázdniny Sokolovna nebude organizovat žádné akce, protože lidé nemají zájem a 

návštěvnost by byla nízká.  

Unibrick připravuje na 14. září Běh Nepomukem a ocenili by, kdyby se ve stejném datu nekonal 

veletrh spolků. 

Helena Sedláčková uvedla, že Klub českých turistů pořádá 18. a 19. října Pochod pod Zelenou 

horou. 

Hana Černohousová informovala, že 29. 6. se bude ve spolupráci s Plzní 2015 konat na 

arciděkanství barokní odpoledne. Začíná se připravovat program, začátek v 16.00 hod, konec 

kolem půlnoci ohňostrojem. Plakáty udělají v Plzni hromadné na všechny barokní akce celého 

kraje. 

Stanislav Vaník uvedl, že Nepal, z.s. bude pořádat 14-16.6. Nefestík, 20.7. Nepomucké pivní 

slavnosti a 28.9. Zelenohorské vinobraní (podrobnější informace zazněly již minule) a dále 

drobnější akce k Otvíráme Nepomuk, Nepomucké pouti, Nepomuckému trojúhelníku a Pivnímu 

pochodu. 

Pavel Motejzík oznámil, že se už prodávají vstupenky na koncert chlapeckého sbor BONI PUERI, 

který se bude konat 15. června v kostele na Zelené hoře. Obec Klášter chystá na svátek matek 

koncert Báry Basikové s Andílky. 

Helena Sedláčková si stěžovala, že v loňském roce ZH vybírali vstupné od ZTP i průvodce, přitom 

na plakátu měli uvedeno vstupné zdarma. 

V KD Dvorec se na podzim plánuje koncert Heleny Vondráčkové. 

Pavel Jiran sdělil, že týden před poutí se jede v Kramolíně mistrovství světa v sajdkárkrosu.  

Václav Česák informoval o nabídce výstavy Otakára Schmidta. Pavel Motejzík odvětil, že městská 

galerie v přízemí i v 1. patře má v letošním roce obsazeny všechny termíny. Navrhuje možnost 

výstavy ve Svatojánském muzeu. Fotografie by se mohly vystavovat na stojanech a film by se 

promítal v sálu. Václav Česák upřesnil, že Schmidtův film Alenka v říši zázraků vypráví o mladé 

dívce, která vyrůstala do duchovního života, holčičku provádí od mládí životem SJN. Hrají Polívka, 
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Žilková, Dvořák. Promítala by se kratší verze. Mohla by se udělat i beseda se Schmidtem za 

symbolický honorář, jednalo by se o hodně zajímavé povídání nejen o víře. Akce by se mohla konat 

ke 290. výročí svatořečení (multimediální akce – film, výstava, beseda). Fotky jsou ve formátu A4, 

mohly by se vystavovat i v kostele sv. Jakuba. Pavel Kroupa navrhuje akci uskutečnit do konce 

sezóny (konec srpna, září), aby se jí mohli zúčastnit i turisté.  

Pavel Jiran informoval o květnových oslavách osvobození. Hlavní oslavy osvobození by se 

v Nepomuku odehrály 3. května. Z potomků sestřelených letců přijede John Torrison s manželkou, 

potřebuje transport v půl jedenácté z Prahy. Chtějí v muzeu navštívit expozici Liberator. Mají také 

přivézt artefakty od Kandariana, jednoho z členů posádky.  

Na obědě v hotelu U Zeleného stromu se sejdou s Patrickem Dewanem. Potom se přesunou do 

muzea na bombardér (13.30-14.30) a od 15 hod. se připravuje program na Dubči, kterého se 

zúčastní i američtí hosté z plzeňských oslav osvobození. 

Pavel Jiran upozornil, že anglická publikace Last mission byla přeložena do češtiny. Teď ji čekají 

korektury, sazba a tisk. Měla by se na ni získat dotace od KÚPK. Kniha by měla vyjít právě na 

začátku května. 

Milan Demela uvedl, že v 11 hod. přijede z Prahy vlakem výprava Američanů s Patrickem 

Dewanem, je třeba je dopravit do Nepomuka. Patrick Dewane je americký herec a autor divadelní 

show, která vypráví skutečný příběh amerického důstojníka s českými kořeny. One man show The 

Accidental Hero (Náhodný hrdina) se bude hrát v pátek večer v sále u Zeleného stromu, potřebuje 

plátno na české titulky, protože on hraje v angličtině. 

V sobotu 4. května se naši hosté zúčastní oslav osvobození v Plzni, besedy s veterány a navštíví 

vojenské kempy. 

 

4. Otvíráme Nepomuk! 

Pavel Motejzík informoval, že jsou domluvení vlastníci některých nemovitostí, aby otevřeli své 

domy – např. pan Belanec otevře starou školu na Přesanicích. V průjezdu se zpřístupní nová 

výstava fotografií s názvem Nás taky fotil Emil, nahoře v muzeu čeká na návštěvníky rozšířená 

expozice B 24 Liberator. S velkým ohlasem se v minulosti setkaly procházky Nepomukem, Pavel 

Motejzík může provázet Novým Městem. Pavel Kroupa by mohl mít opět vycházku zaměřenou na 

Svatojánskou cestu. Na Zelenohorské poště bude otevřena kavárna, sklepy, zrekonstruovaný 

interiér, večer v kavárně koncert.   

Pavel Motejzík navrhl, že by se mohlo domluvit otevření sýpky Šternberk, zajímavý by byl i 

vojenský kinosál. Ještě požádá Nepomucké kuchařinky o zajištění občerstvení na faře. 

 

5. Nepomucké trhy 

Pavel Motejzík informoval o Nepomuckých trzích. Termíny jsou stanoveny, většina hudebních 

vystoupení domluvena. Pavel Kroupa upozornil, že by bylo vhodné v plakátování pokračovat i 

v Plzni. Pavel Motejzík chce omezit plakátování v Plzni, Sušici i Strakonicích, protože v těchto 
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městech je výlep drahý. Pavel Kroupa dodal, že je důležité si uvědomit, že reklama po Plzni má 

dopad na obyvatele celého kraje.  

Václav Česák se ptal, jaké je napojení na ostatní média (Český rozhlas, Deník…), mohl by zajistit 

nějaké kontakty. Pavel Motejzík odpověděl, že kontakty má k dispozici a posílají se jim pravidelně 

tiskové zprávy. 

 

6. Různé 

Pavel Motejzík jednal s Jiřím Berouškem o kabelové televizi. Každé pondělí se mu bude posílat 

aktualizovaný obsah, každé úterý se zprávy změní, měl by se hlídat obsah. Starosta města by mohl 

mít v KTV 1x14 dní video s aktualitami, zatím v jednoduchém formátu. 

Pavel Motejzík informoval o podání žádostí o dotace na rozšíření expozice Liberator, na 

Svatojánskou pouť, na akce na letní scéně, na informační centrum. Mikroregion žádá o uvítací 

cedule na příjezdové cesty do Nepomuka.  

Pavel Kroupa vznesl dotaz, jak to vypadá s propagační tiskovinou Nepomuk v kapse. Měla by se 

vydávat alespoň v letních měsících. Šárka Boušová odpověděla, že je časově zaneprázdněna. Také 

záleží na finančních prostředcích.  

Helena Sedláčková informovala o pochodu Novoroční čtyřlístek, na kterém se vybíral mírný 

poplatek na vybudování stezek pro vozíčkáře. Poslala informace včetně fotek do Nepomuckých 

novin, ale fotografie nebyla zveřejněna. Mrzí ji, že účastníci pochodu nejsou v novinách vidět, je to 

významná akce. 

 

7.  Závěr 
Předseda komise Pavel Kroupa poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil jednání 
komise ve 20.15 hodin. Další schůzka je svolána na čtvrtek 21. 3. 2019 v 18.00 hod. Místo bude 
upřesněno. 
 
 

Zapsala Ing. Petra Šašková 
 


