
Stránka 1 z 3 
 

Zápis z jednání 
 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
 

dne 22. 1. 2020 od 18:00 v salonku pivovaru Zlatá kráva 

 
 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
  

Členové KKCR Účast 

Jana Augustová ANO 

Bc. Šárka Boušová ANO 

Bc. Hana Černohousová Omluvena 

Václav Česák Omluven 

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 ml. ANO 

Ing. Petra Šašková ANO 

Stanislav Vaník ml. ANO 

  

Hosté   

Vladimír Vokurka ANO 

Machková Lucie ANO 

  

  

  

 
 

Program jednání 
 

1. Zahájení ..................................................................................................................................... 2 

2. Harmonogram jednání komise v roce 2019 ................................................................................ 2 

3. Přehled kulturních akcí v roce 2020 ............................................................................................ 2 

4. Pietní akt k sestřelení letounu Liberator – 22.2.2020 .................................................................. 2 
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7. 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 akceptován. 

 

2. Harmonogram jednání 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 stanoveny tyto 

termíny schůzek: 18.3. (st), 1.4. (st), 10.6. (st),  16.9. (st), 19.11. (čt). 

 

3. Přehled kulturních akcí v roce 2020 

Pavel Motejzík přinesl informační letáky, kde jsou hlavní akce uveřejněny. Farmářské trhy se 

připravují 1x měsíčně, doprovodný program k pouti začíná již ve středu 13. 5. zahajovacím 

koncertem, ve čtvrtek následuje dětská mše, v pátek probíhá Navalis v Praze, v sobotu bude na 

Malé letní scéně koncert skupiny Brouci Band – Beatles revival a vystoupení různých kroužků 

z Fenixu. Program pravidelných kulturních pátečních večerů na Malé letní scéně začne až 

v červenci a 5. června je doplní koncert bluesové písničkářky Katie Bradley. 

Další pořadatelé (St. Vaník, M. Kubík, R. Sochor) stručně hovořili o svých plánech na letošní rok. 

 

 

4. Pietní akt k sestřelení letounu Liberator – 22.2.2020 

Pavel Kroupa se dotázal, zda se připravuje nějaký program. 

Pavel Jiran informoval o chystané knize Poslední mise. Kniha bude mít 200 stran + 6 stran nových 

fotografií a vyjde v nákladu asi 500 ks. Nebylo snadné ji přeložit, protože byla psána novinářským 

stylem. Překladatelka s tím měla dost práce a objevila i faktografické chyby. V současné době se 

dělají korektury a kniha by měla vyjít v druhé polovině února. 

Pavel Motejzík sdělil, že na pietní akt je již připraven program: příjezd vojenské techniky, proslovy, 

kladení věnců, v muzeu bude představena kniha Poslední mise a proběhne přednáška historika 

Karla Fouda. Milan Demela doplnil, že oproti loňskému roku je akce naplánována na odpoledne. 

 

5. Otvíráme Nepomuk 2020 

Pavel Motejzík se ptal, zda má někdo nové nápady, co by se dalo na akci vylepšit. Otvíráme 

Nepomuk se koná již po několikáté a lidé už většinu objektů viděli. Chtělo by to otevřít nové 

prostory. 

Pavel Kroupa navrhl, že by se mohl kontaktovat nový majitel domu U Lípy. Vytknul, že nejsou 

součástí akce farmářské trhy. Komise se dohodla na uspořádání alespoň malých trhů na 

Přesanickém náměstí. Bylo by výborné, kdyby se povedlo otevřít Zelenou Horu nebo Šternberk. 

Pavel Motejzík se zkusí s vedením obce Klášter domluvit na jejich otevření.  
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Lucie Machková informovala o připravované charitativní akci Rozběháme Česko. Poběží se kolem 

Zelené hory. Bude se vybírat dobrovolný příspěvek pro nemocného chlapce. Před vjezdem na 

Zelenou Horu budou stánky a na Knárovce stanoviště. Plánuje se i tombola. 

 

6. Různé 

Opět byla nastolena otázka oslav 300. výročí blahoslavení Jana Nepomuckého. Nebude se jednat o 

velkolepou jednodenní akci, ale oslavy se rozprostřou do celého roku 2021. Do oslav by se měly 

zapojit i místní spolky a zájmová sdružení. Členové Fotoklubu Nepomuk navrhli vyhlásit soutěž na 

téma Sv. Jan Nepomucký prostřednictvím města. Ze sebraných fotografií by se mohla udělat 

kvalitní obrovská výstava. Pavel Jiran upozornil, že z českobudějovického biskupství nepřijde na 

oslavy žádný příspěvek. Dále na toto téma proběhla bohatá diskuse. 

Pavel Motejzík položil dotaz, zda jsou nějací kandidáti, kteří by mohli nahradit bývalého předsedu 

Matice sv. Jana Nepomuckého. Pavel Jiran sdělil, že na předsedu Matice je navržen Václav Česák. 

Pavel Motejzík informoval, že se starostou Nepomuka a Kláštera navštívili hejtmana Plzeňského 

kraje. Architekt Soukup připravil studii na využití zámku Zelená Hora, kde by se mohlo vybudovat 

např. muzeum totality. V únoru by měl zámek navštívit ministr kultury Lubomír Zaorálek. Pavel 

Kroupa zmínil, že by bylo vhodné pro další jednání s krajem a státem, aby studii využití projednala 

a schválila zastupitelstva Kláštera i Nepomuka. 

 

Miloslav Kubík postrádá v Nepomuku aplikaci pro děti, aby se zabavily. Děti potřebují něco dělat, 

když je nepříznivé počasí, např. hledat nějaké mapky a plnit úkoly. Tato aplikace, která by provedla 

lidi virtuálním světem Nepomuka, by do Nepomuka přilákala i turisty, protože rodiče budou rádi, 

že se jejich děti nebudou nudit.  

Šárka Boušová se nabídla, že do příští schůzky zjistí finanční náročnost vytvoření takové aplikace.  

 

7. Závěr 

Předseda komise Pavel Kroupa poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil jednání 
komise ve 20.30 hodin. Další schůzka je svolána na středu 18. 3. 2020 v 18.00 hod. Místo bude 
upřesněno. 
 
 

Zapsala Ing. Petra Šašková 
 


