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Zápis z jednání 
 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
 

dne 21. 3. 2019 od 18:00 v salonku Sokolovny Nepomuk 

 
 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
  

Členové KKCR Účast 

Jana Augustová ANO  

Bc. Šárka Boušová Omluvena 

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 ANO 

Pavel Motejzík, DiS. ANO 

Helena Sedláčková ANO 

Ing. Radovan Sochor Omluven 

Ing. Petra Šašková ANO 

Stanislav Vaník ml. ANO 

  

Hosté   

Bc. Zdeněk Bouše ANO 

Radek Sochor ml. ANO 

Petr Berka ANO 

Stanislav Dlouhý ANO 

Karel Baroch ANO 

 
 

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

2. Spolupráce v oblasti cestovního ruchu .......................................................................................... 2 
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6. Různé ............................................................................................................................................ 4 

7. Závěr ............................................................................................................................................. 5 
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1. Zahájení 
Předseda KKCR Pavel Kroupa zahájil jednání v 18.00 hod. a seznámil přítomné s návrhem 

programu jednání. Nebyl žádný návrh na úpravu programu. Program byl schválen v navrženém 

znění. 

2. Spolupráce v oblasti cestovního ruchu 
Pavel Kroupa pozval zástupce ubytovacích zařízení, aby řekli, jak si představují spolupráci v oblasti 

cestovního ruchu (CR) a její možná zlepšení. Uvedl, že jako základní servis KIC vytváří každoročně image 

letáky a provozuje turistický web se všemi atraktivitami, ubytováním, stravováním a kulturními akcemi. Je 

vhodné, aby tyto letáky byly nabízeny návštěvníkům i dalšími subjekty v oblasti CR, aby se šířily informace o 

webu nepomuk.eu jako on-line průvodci Nepomuckem. 

Pavel Motejzík uvedl, že Mikroregion Nepomucko usiluje o titul destinační společnosti. Destinační 

společnost je organizace, která má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb 

cestovního ruchu na daném území za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se 

zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a 

spolupráci jednotlivých subjektů. Je daleko efektivnější propagovat oblast jako harmonický celek, 

než jen jako dílčí turistické cíle. 

Pavel Jiran sdělil za AMK a kemp Nový rybník, že si ubytovaní zmíněné letáky berou a chodí 

zjišťovat k plakátovací ploše, kam se dá jít. Pavel Motejzík informoval, že se na kemp vozí 

Nepomucké noviny a nebude problém vzít tam i plakáty. Navíc NN obsahují i kulturní servis. 

Petr Berka představil informační materiál (leták A4), který dostávají hosté penzionu AngusFarm. 

Pavel Kroupa uvedl, že image letáky se také rozesílaly do všech IC v okolí 100 km (jižní a západní 

Čechy, část středních Čech). 

Pavel Motejzík potvrdil, že tomu tak bude i letos. 

Pavel Motejzík dále uvedl, že byly podány žádosti o dotaci na pořízení informačních panelů 

zaměřených na partnerská města, které se umístí na okraj Nepomuka. Dále se myslí i na cizince, 

protože se budou posílat letáky krajanským spolkům v Rakousku a Německu. Václav Česák 

upozornil, že by se letáky mohly také dát do Muzea Karlova mostu. 

Radek Sochor řekl, že spíš bychom měli dělat něco pro to, aby sem turisté vůbec přijeli. 

Pavel Motejzík poznamenal, že se v Klášteře vyměnilo vedení. Plánují otevření dvora Šternberk, 

tematické expozice, vystavení rukopisu Zelenohorského. Také se mluví o zpřístupnění zámecké 

věže (vyhlídka). Do Svatojanského muzea by měla přitáhnout návštěvníky skutečná podoba sv. 

Jana Nepomuckého. Městské muzeum v květnu pořádá Svatojánskou konferenci. Měli bychom mít 

nějakého ambasadora sv. Jana, který by vycestoval do zahraničí a propagoval Nepomuk. 

Václav Česák sdělil, že to jsou i plány Matice, aby někdo objížděl farnosti s kostely zasvěcenými 

sv. Janu Nepomuckému na Slovensku, Polsku, Rakousku, Německu. Měl by to být člověk, který má 

k sv. Janovi vztah. 

Hana Černohousová konstatovala, že Svatojánské muzeum má pracovní listy pro školy a 

organizované skupiny, rozdělené podle věku dětí. Musí se to mezi školami rozhlásit. 

Stanislav Dlouhý upozornil, že nám chybí něco pro děti, něco hravého, interaktivního, aby se děti 

zabavily. Když jsou děti spokojené, jsou spokojení i rodiče. Už před lety navrhoval, aby měla 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%AD_ruch
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jednotlivá muzea puzzle, po každé návštěvě by děti získaly dílek, poskládaly by celý obrázek. Šla by 

vymyslet i nějaká aplikace, co by si návštěvníci stáhli, nebo magnetka zdarma. 

Pavel Motejzík souhlasil, že je to dobrý nápad, jen se to musí dotáhnout, abychom to stihli 

připravit ještě na letošní sezonu. 

Pavel Kroupa upozornil, že existují dvě skupiny turistů. První skupina je na dovolené a ubytuje se, 

stráví v místě nějakou dobu. To je samozřejmě ekonomicky přínosnější pro region. Druhá skupina 

(„výletníci“) si dojde do muzea, otočí se a jede domů. Je třeba se zaměřit na obě tyto formy 

turistiky (ubytovací kapacity vs. víc atraktivit zejména pro výlety z Plzně). 

Miloslav Kubík se zaměřil na web Nepomuka. Je problém s komplikovaným vyhledáváním. Štítky 

vyhledávají špatně, podle událostí, ne podle obsahu. Také to dlouho trvá. Pavel Motejzík přitakal, 

že se s tím musí něco udělat. 

Radek Sochor upozornil, že cestující, kteří zrovna projíždí kolem, nepůjdou na web, ale musí je 

něco nalákat, aby zahnuli do města. Je škoda, že město nemá billboard s pěti blížícími se akcemi. 

Leták dostanou, až když zajedou do města. Na okraj města by se měl dát stojan s programem, aby 

věděli, že se tu mají zastavit (viz Chocenice).  

Stanislav Dlouhý dodal, že by se billboard měl postavit do větší vzdálenosti od Nepomuka, aby se 

projíždějící stačili rozhodnout. 

Václav Česák sdělil, že Nepomuk navštívil doc. Kotalík, kunthistorik. Velmi se mu líbilo Muzeum 

SJN a Němejcův rodný dům. Prý by nám to mohli všichni závidět, ale nikdo o tom neví. 

3. Nepomucká pouť 2019 
Pavel Motejzík seznámil přítomné s programem Svatojánské poutě. Na Malé letní scéně proběhne 

od 18.30 koncert Olgy Lounové, od 21 hod. V3Ska. Na Přesanickém náměstí se budou prolínat 

kapely a vystoupení, aby se město vešlo do finančního rámce. Na plakát se vymyslí jiná grafika, 

použije se motiv od Němejce.  

4.  Malá letní scéna 2019 
Pavel Motejzík sdělil, že program Malé letní scény je připravený, bude to kombinace divadel a 

hudby:  

21. 6. divadelní představení Velké lhaní, Tyjátr Horažďovice 

28. 6. King Swing 

5. 7. Bára Zmeková 

12. 7. Skaya + Vlaďka Skalová 

19. 7. Divadlo Na stojáka! 

26. 7. Ponožky pana Semtamťuka 

2. 8. Eva Cendors 

9. 8.  Michal Tučný revival 

16. 8.  Hlasoplet 

23. 8. divadelní představení Bezkontaktní ženy aneb Agrostory, Divadlo z Pošumaví 

30. 8. Pelíškové 

Pavel Kroupa vytkl dramaturgii programu, že v ní (až na výjimky) chybí jména, která by přilákala 

návštěvníky z větší dálky (Plzeň atp.). Oproti loňsku je podstatně méně stylové pestrosti, 

alternativy a vyšší umělecké kvality. 
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Zdeněk Bouše upozornil, že by se měla využít propagace v regionálním rádiu. Pavel Kroupa 

doplnil, že v minulosti se vyplatila spolupráce s Mediaklubem. Mají široké portfolio, propagovali 

program na různých stanicích podle tipu hudby. 

5.  Letní kino v Nepomuku 
Pavel Motejzík oznámil, že definitivní termín letního kina je vždy středa + čtvrtek 31.7. + 1.8. a 

7.8. + 8.8. Opět bude promítat Kino na kolečkách na hřišti u školy. Za příplatek si můžeme vybrat 

i nové filmy.  

Pavel Kroupa doporučil udělat opět anketu. Na městský web by se dalo např. 10 tipů, aby si 

občané mohli vybrat film, který by chtěli vidět (motivace k návštěvnosti). 

Václav Česák informoval, že film a výstava Otakára Schmidta jsou domluveny na druhou polovinu 

srpna ve Svatojánském muzeu. 

6. Různé 
Helena Sedláčková informovala, že v neděli 24. března bude v pořadu Toulavá kamera Zelená Hora 

a pan Šotola. 

Pavel Motejzík sdělil, že je uzavřená smlouva s firmou FILMpro Klatovy. Vždy jednou měsíčně 

natočí reportáž o městě. Vysílají po webu, je to docela levné, ještě bezplatně pozvou na následující 

akce. Poprvé přijedou natáčet na velikonoční trhy 6. dubna 2019. 

Václav Česák navrhl zprostředkovat divadelní představení Divadla J. K. Tyla Anigmatické variace, 

ve kterém hraje např. Martin Stránský. Jedná se o výjezdní představení, o které je velký zájem. V 

případě zájmu by se muselo objednat ještě v letošním roce. 

Miloslav Kubík připomněl, že v letošním roce oslaví Sokol 150 let od svého založení v Nepomuku, 

ptal se, zda se bude dělat nějaká akce k tomuto kulatému výročí. Karel Baroch odpověděl, že se 

členové domluví příští týden na valné hromadě. 

Pavel Motejzík slíbil, že k výročí vyjde v Nepomuckých novinách článek. 

Pavel Kroupa mluvil o akci Otvíráme Nepomuk. Kritizoval zpoplatnění vstupu do dvora Šternberk. 

Jde dle něj o popření smyslu „dne otevřených dveří“. Jak se na to budou koukat vlastníci, kteří své 

domy otevírají zcela zdarma? Budou se chtít příště zapojit? Pavel Motejzík oponoval, že se jedná o 

regulační pomůcku, aby v prohlídkové skupině nebylo příliš mnoho osob. Je nutné klást důraz na 

jejich bezpečnost. Je dobře, že se tato akce vůbec může uskutečnit. Výtěžek půjde na objekt, oba 

průvodci se vzdají nároku na honorář.  

Milan Demela kladně hodnotil průběh únorového pietního aktu. 

Pavel Jiran informoval o přípravě oslav osvobození, které proběhnou 3. května na Dubči. Nepomuk 

navštíví někteří příbuzní padlých. Od 15 hod. proběhne na Dubči pietní akt, propojí se s třídenními 

Slavnostmi svobody v Plzni. V 17.30 bude zahájeno divadelní představení na sále hotelu 

U Zeleného stromu Accidental hero (Náhodný hrdina). Ještě pošle program do dubnových 

Nepomuckých novin. 
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7. Závěr 
Předseda komise Pavel Kroupa poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil jednání 
komise ve 20.00 hodin. Další schůzka je naplánována na středu 17. 4. 2019 v 18.00 hod. Místo 
bude upřesněno. 
Miloslav Kubík navrhl, aby se místa jednání komise střídala. 
 

 

 
 

Zapsala Ing. Petra Šašková 
 


