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Zápis z jednání 
 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
 

dne 11. 9. 2019 od 18:00 v salonku KD Dvorec 

 
 

 

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   

Vladimír Vokurka, místostarosta ANO 

  

  

  

  

 

Program jednání 
 

1. Zahájení ..................................................................................................................................... 2 
2. Zhodnocení letních kulturních akcí (MLS, Pivní slavnosti, letní kino aj.) ...................................... 2 
3. Zhodnocení letní sezony z hlediska cestovního ruchu ................................................................. 2 
4. Informace o připravovaných kulturních akcích – podzim 2019 ................................................... 2 
5. Nástěnný kalendář „Nepomuk“ pro rok 2020 ............................................................................. 3 
6. Oslavy 300. výročí blahoslavení Jana Nepomuckého v roce 2021 ............................................... 3 
7. Různé ......................................................................................................................................... 3 
8. Závěr .......................................................................................................................................... 3 
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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 schválen. 

 

2. Zhodnocení letních kulturních akcí (MLS, Pivní slavnosti, letní kino aj.) 

Pavel Kroupa vyzval členy komise ke zhodnocení letních kulturních akcí. Václav Česák konstatoval, 

že trhy a pivní slavnosti jsou zaběhlé akce a dobře fungují. Ladislav Kincl uvedl, že diváků na akce 

na Malé letní scéně přibývá. Vladimír Vokurka navrhl, aby se pódium na letní scéně zastřešilo 

pevnou střechou. Markýza je dočasné řešení. Když si lidé zvykli na letní akce chodit, mělo by vše 

dobře fungovat. Proběhla diskuze o možnostech zastřešení (požární předpisy, osvětlení městské 

galerie atd.). Pavel Kroupa doporučil, aby příští rok běžel program na Malé letní scéně opět od 

začátku června do konce srpna. Je škoda nevyužít pěkné počasí a turistická sezóna je v plném 

proudu. Miloslav Kubík upozornil, že bychom se měli příští léto vyhnout festivalům Hrady, protože 

jsou velmi oblíbené a my bychom se připravili o diváky.  

Dále se rozpoutala bouřlivá diskuse o letošních pivních slavnostech. Na závěr Ladislav Kincl doplnil, 

že v příštím roce se nebude konat ohňostroj, ale ušetřené peníze se použijí na kvalitní program. 

Chtějí pivní slavnosti zlepšovat nejen z hlediska hudebního, ale i gastronomického. 

Pavel Motejzík seznámil přítomné s návštěvností programu Kina na kolečkách. Uvedl, že na příští 

rok bude nutné poptat ještě jiné provozovatele letního promítání filmů. 

 

3. Zhodnocení letní sezony z hlediska cestovního ruchu 

Pavel Motejzík informoval o vydání motivačních kartiček. Pokud rodiče s dětmi navštíví 

v Nepomuku minimálně tři expozice, obdrží dítě ve věku 6 – 15 let v infocentru malý dárek.  

Dále se jednalo o návštěvnosti místních muzeí. Václav Česák navrhl vytvořit zajímavý program, 

který by oslovil školy v blízkém okolí a později i větší vzdálenosti. Hana Černohousová sdělila, že 

s edukačním programem Svatojánského muzea už oslovila asi 80 škol. Vladimír Vokurka doplnil, že 

by se měly oslovit školy, které mají přímé vlakové spojení. Žáci by mohli navštívit nejen 

Svatojánské muzeum, ale i další expozice města, a např. vláčky ve Vrčeni.  

Na dotaz, jak vypadá autokemp u Nového rybníka, Pavel Jiran odpověděl, že někdo ho chválí a jiný 

kritizuje. Jedná se spíše o retrokemp. Lidé jezdí většinou opakovaně, nebo ho využívají dělníci, 

kteří v blízkosti pracují. Sociální zařízení fungují dobře, ale chatky je potřeba postupně obnovovat. 

Pavel Kroupa uvedl, že při otevření Zelené Hory bylo poznat, že ve městě se pohybuje více lidí.  

Pavel Motejzík sdělil, že je uzavřena smlouva s klatovskou televizí FILMpro, která jezdí do 
Nepomuku natáčet reportáže z jednotlivých akcí. 
 

4. Informace o připravovaných kulturních akcích – podzim 2019 

Pavel Motejzík oznámil, že v letošním roce se nebude připravovat ples města, protože o něj není 

zájem a jedná se o prodělečnou akci. Členové komise ale zájem o ples mají, proto Pavel Jiran 

navrhl projednat konání plesu na radě města. Pokud rada města rozhodne o uskutečnění plesu, 

bude nutná rozpočtová změna.  
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Dále se hovořilo o připravovaných podzimních akcích – Běh Nepomukem, talk show Haliny 

Pawlowské, Vinobraní, Nepomucká hnětýnka a Pochod pod Zelenou horou.  

 

5. Nástěnný kalendář „Nepomuk“ pro rok 2020 

Milan Demela připravuje nástěnný kalendář leteckých fotografií Nepomuka na rok 2020. 

Představil komisi jednotlivé grafické návrhy. Komise doporučila k realizaci návrh č. 1.  

 

6. Oslavy 300. výročí blahoslavení Jana Nepomuckého v roce 2021 

Pavel Motejzík s Václavem Česákem seznámili členy komise s programem oslav 300. výročí 

blahoslavení Jana Nepomuckého. Nebude se jednat o velkolepou jednodenní akci, ale oslavy se 

rozprostřou do celého roku 2021. Pavel Motejzík navrhl vypsat ještě jeden dotační program 

speciálně zaměřený na tuto akci, aby se do oslav mohly zapojit i místní spolky a zájmová sdružení.  

 

7. Různé 

Pavel Jiran informoval o konání výstavy Fotoklubu Nepomuk na Zelenohorské poště. Jedná se o 

fotografie dvoru Šternberk pod zámkem Zelená Hora a výstava potrvá do 27. října letošního roku.  

 

8. Závěr 
Předseda komise Pavel Kroupa poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil jednání 

ve 20.15 hodin. Další schůzka je plánována dle harmonogramu na středu 13. listopadu 2019 

od 18.00 hod. Místo bude upřesněno. 

 
 

Zapsala Ing. Petra Šašková 
 


