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Zápis z jednání Komise kultury a cestovního ruchu  
 

Rady města Nepomuku dne 10. 11. 2021 od 18:00 
 
          Přítomno 8 členů komise z celkových 14, komise je usnášeníschopná. 

1. Zahájení 
Předseda KKCR Pavel Kroupa zahájil jednání v 18.10 hod. a seznámil přítomné s navrženým 

programem jednání. Oproti rozeslané pozvánce navrhl předseda, s ohledem na účast p. Navrátila 

na jednání, doplnění programu o bod Výtopna Nepomuk – Modelová železnice. Žádný další návrh 

na úpravu programu nepadl. 

Program jednání 
1) Zahájení 

2) Výtopna Nepomuk – Modelová železnice  

3) Ohlédnutí za sezónou 2021 

4) Termíny kulturních akcí v roce 2022 

5) Různé 

 

Program byl schválen. (8-0-0) 

2. Výtopna Nepomuk – Modelová železnice  

Jaroslav Navrátil představil svůj záměr přesunout muzeum modelové a historické železnice, které 

provozuje již mnoho let ve svém rodinném domku ve Vrčeni, do budovy bývalé železniční výtopny 

na nepomuckém nádraží. Budova po elektrifikaci tratě sloužila různým účelům, v posledních 

desetiletích jako truhlárna. Momentálně je bez využití. Jedná se o jednu z posledních historických 

drážních staveb v Nepomuku zachovanou prakticky v původním stavu. Pan Navrátil by rád objekt 

zakoupil od Českých drah, opravil jej (do původní podoby) a umístil zde své sbírky. Současně by se 

sem i přestěhoval (RD ve Vrčeni by prodal). Budova výtopny představuje nejen svojí historií a 

umístěním ideální objekt pro toto muzeum, ale také nabízí dostateční prostory pro umístění 

modelového kolejiště (druhé největší v ČR; vč. modelu nepomuckého nádraží v r. 1910), ale i 

dalších tisíců sbírkových předmětů.  Ve Vrčeni jsou prostorové možnosti omezené. Pro schválení 

tohoto záměru ze strany ČD by ovšem p. Navrátil potřeboval podporu projektu ze strany města, 

případně i Mikroregionu a dalších organizací (např. poslat dopis na ČD atp.).  

Proběhla diskuze, kde členové komise jednomyslně vyjádřili podporu tomuto záměru. 

USNESENÍ: 

Komise kultury a cestovního ruchu doporučuje Radě města podpořit využití bývalé železniční 

výtopny na nádraží v Nepomuku pro umístění modelové železnice Jaroslava Navrátila.             

Schváleno (8-0-0) 
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3. Ohlédnutí za sezónou 2021 
 

Pavel Motejzík zrekapituloval, jaké akce se ve složitém období roku 2021 konaly v režii MKS 

(koncert Evy Urbanové na náměstí s přenosem ČT, Plzeňská filharmonie u sv. Jakuba ...) zejména 

ve spojitosti se svatojánským jubileem. Václav Česák doplnil další akce, které pořádala v rámci 

oslav Matice SJN (např. přednášky ve spolupráci s ÚSTR aj.). Vyzdvihl záznamy zveřejněné na 

YouTube, které mají relativně vysoký počet zhlédnutí.  Stanislav Vaník otevřel diskuzi o Malé letní 

scéně. Pavel Motejzík krátce okomentoval letošní sezónu. Pavel Kroupa kritizoval absenci 

výraznějších jmen v programu MLS, Miloslav Kubík mu oponoval. Členové komise se většinově 

shodli, že za nižší návštěvností mnoha akcí je nepochybně situace spojená s covidem.  

4. Termíny akcí v roce 2022 
 

Pavel Motejzík, jakožto vedoucí MKS zmínil termíny hlavních akcí, které město připravuje. Zástupci 

dalších organizací (AMK, Nepal, Matice-farnost) doplnili termíny svých nejdůležitějších akcí. 

Otázkou je stále epidemiologická situace. 

 

Akce 2022: 

14.-15.5.   Nepomucká pouť 

11. 6.    opera Libuše 

17.-19. 6.   Nefestík 

23.7.   Nepomucké pivní slavnosti 

24.7.   Svatojakubská pouť 

30.-31. 7.  Nepomucký trojúhelník 

 

5. Různé 
Václav Česák otevřel diskuzi o zámku Zelená Hora a jeho současném využití, do které se postupně 

zapojila většina přítomných. Současné využití přináší snad jediné pozitivum – a to že je zámek 

otevřený, jinak není důstojné a vhodné. Bylo zmíněno memorandum mezi obcí Klášter, městem 

Nepomuk, Plzeňským krajem a Ministerstvem kultury. Optimálně by měl vzniknout zapsaný ústav, 

který by o objekt pečovat, zapojení ÚSTR a dalších organizací, možnost navrácení mobiliáře z fondů 

NPÚ...    

 

Předseda komise Pavel Kroupa poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil jednání 
komise ve 20.30 hodin.  
 

 
 

Zapsal: Pavel Kroupa 
 


