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Zápis z jednání 
 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
 

dne 5. 6. 2019 od 18:00 v salonku Švejk restaurantu 

 
 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
  

Členové KKCR Účast 

Jana Augustová Omluvena 

Bc. Šárka Boušová ANO 

Bc. Hana Černohousová Omluvena 

Václav Česák ANO 

Mgr. Milan Demela ANO 

Ing. Pavel Jiran ANO 

Ladislav Kincl ANO 

PhDr. Pavel Kroupa Omluven 

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 

  

  

  

  

 

Program jednání 
 
1. Zahájení .................................................................................................................................................. 2 
2. Volba místopředsedy (místopředsedkyně) komise kultury a cestovního ruchu ......................................... 2 
3. Zhodnocení uplynulých akcí letošní sezóny – Otvíráme Nepomuk!, Nepomucká pouť, Nepomucké trhy .. 2 
4. Program letního kina v Nepomuku .......................................................................................................... 2 
5. Obecně závazná vyhláška o stanovení výjimek z doby nočního klidu ........................................................ 2 
6. Návštěva z Brazílie 8. – 15. června 2019 ................................................................................................... 2 
7. Různé ...................................................................................................................................................... 3 
8. Závěr ....................................................................................................................................................... 3 
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1. Zahájení 

Předseda KKCR Pavel Kroupa se z rodinných důvodů nemohl jednání komise zúčastnit. Proto 

jednání zahájil v 18.00 hod. Pavel Motejzík a seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 

Program byl akceptován. 

 

2. Volba místopředsedy (místopředsedkyně) komise kultury a cestovního ruchu 

Pavel Motejzík vyzval členy komise, aby navrhli, kdo by mohl vykonávat funkci místopředsedy 

komise kultury a cestovního ruchu. Na místopředsedu byl navržen Milan Demela. Pavel Motejzík 

dal hlasovat. Výsledek hlasování 9-0-1.  

Dál už jednání vedl místopředseda komise Milan Demela.  

 

3. Zhodnocení uplynulých akcí letošní sezóny – Otvíráme Nepomuk!, Nepomucká pouť, 

Nepomucké trhy 

Milan Demela vyzval přítomné členy komise ke zhodnocení uplynulých akcí. Všichni se shodli na 

tom, že se pouť vydařila, bylo výborné počasí, mnoho lidí přišlo na Malou letní scénu, kde se 

konalo vystoupení Olgy Lounové a později koncert skupiny V3Ska. Také s trhem v Plzeňské ulici a 

na Přesanickém náměstí byli všichni spokojeni. 

Akce Otvíráme Nepomuk! byla také hodnocena kladně. Pavel Motejzík dodal, že vstupenky na 

Šternberský dvůr se vyprodaly během dvou dnů. 

K Nepomuckým trhům neměl nikdo výhrady. 

 

4. Program letního kina v Nepomuku 

Pavel Motejzík informoval, že je s Kinem na kolečkách uzavřena smlouva na promítání. Promítací 

dny jsou vždy středa a čtvrtek – 31. 7. + 1. 8. a 7. 8. + 8. 8. Padaly různé návrhy na filmy, které by se 

mohly promítat. Pavel Motejzík slíbil, že pošle členům komise seznam filmů, jejichž distribuci kino 

na kolečkách zajišťuje. Členové komise předvyberou 8 snímků, jejich seznam se zveřejní na webu, 

aby lidé mohli hlasovat, jaké filmy by chtěli vidět.   

 

5. Obecně závazná vyhláška o stanovení výjimek z doby nočního klidu 

František Holub informoval o problémech se schvalováním vyhlášky.  Komise vyjmenovala 

jednotlivé akce, kterých by se měla vyhláška týkat: 30. dubna – pálení čarodějnic, stavění májky, 

Svatojánská pouť, Nefestík, Pivní slavnosti, Nepomucký trojúhelník, letní kino, silvestr.  

 

6. Návštěva z Brazílie 8. – 15. června 2019 

Pavel Motejzík informoval o návštěvě, která z Brazílie dorazí do Nepomuka. Pro hosty je připraven 

program. První část skupiny dorazí již v sobotu 8. 6. V neděli dopoledne se zúčastní mše v kostele 

sv. Jana Nepomuckého, odpoledne navštíví Svatojánské muzeum. Na pondělí je naplánována 

návštěva Zelené Hory, odpoledne koncert v Praze. V úterý se může uskutečnit návštěva v ZŠ a 

večer proběhne koncert v sále hotelu U Zeleného stromu. Na středu se připravuje návštěva Prahy 
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a pražských památek (Jezulátko, katedrála, Karlův most). Ve čtvrtek hosté pojedou do Plzně. 

V pátek část hostů odlétá a zbytek skupiny si může prohlédnout vojenskou základnu Míšov a 

lihovar v Prádle. V sobotu před odletem ještě hosté navštíví Lidice. 

 

7. Různé 

Pavel Motejzík navrhl připravit kalendář pro rok 2020 z leteckých fotografií Nepomuka. Domluvil 

se s Milanem Demelou na porobnostech.  Dále Pavel Motejzík informoval, že se připravuje výstava 

z partnerských měst, která je naplánována na měsíc říjen. Členové Fotoklubu se zapojí. Novinkou 

je instalace uvítacích cedulí, na kterých jsou znázorněny vlajky partnerských měst. 

Stanislav Vaník kladně kvitoval natáčení klatovské televize v Nepomuku. 

 

8.  Závěr 
Místopředseda komise Milan Demela poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil 

jednání komise v 19.30 hodin. Další schůzka je svolána na středu 11. září 2019 v 18.00 hod. Místo 

bude upřesněno. 

 
 

Zapsala Ing. Petra Šašková 
 


