
Zápis z jednání 
 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
 

dne 9. 3. 2022 od 18:00 v Haškově salonku hotelu U Zeleného stromu 

 
 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
  

Členové KKCR Podpis 

Jana Augustová přítomna 

Bc. Šárka Boušová omluvena 

Václav Česák omluven 

Mgr. Milan Demela přítomen 

Ing. Pavel Jiran přítomen 

Ladislav Kincl přítomen 

PhDr. Pavel Kroupa přítomen 

Mgr. Miloslav Kubík omluven 

Pavel Motejzík, DiS. přítomen 

Helena Sedláčková přítomna 

Ing. Radovan Sochor omluven 

Ing. Petra Šašková přítomna 

Stanislav Vaník ml. přítomen 

  

Hosté   

Karel Baroch  

Karel Pánek  

Lucie Korbová  

 



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

programem jednání. Všichni členové komise s navrženým programem souhlasí. 

Program jednání 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení  

2) Program Malé letní scény 2022 

3) Nepomucká pouť a ostatní kulturní akce města 

4) Kulturní akce ostatních pořadatelů v roce 2022 

5) Různé 

 

Program byl schválen. (9-0-0) 

 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ:  

Rada města podpořila využití bývalé železniční výtopny na nádraží v Nepomuku pro 

umístění modelové železnice Jaroslava Navrátila.              

2. Program Malé letní scény 2022 
 

Pavel Motejzík podrobně seznámil s programem Malé letní scény:  

1.7.2022 The Dixie Hot Licks 
8.7.2022 ZASTODESET 
15.7.2022 Svatba bude? 
22.7.2022 Lignit + Pšeničky 
29.7.2022 Ester & Moody Cat Band: jazzové standardy česky a nestandardně 
5.8.2022 M. E. Kyšperský 
12.8.2022 Brenda5 
19.8.2022 Mejdan manželek šílených  
26.8.2022 V3Ska 
 

Všem členům komise se program líbí, je vyvážený a pestrý. Pavel Motejzík požádal sdružení 

Nepal o zajištění občerstvení na Malé letní scéně pro přítomné diváky. Sdružení Nepal se 

pokusí žádosti vyhovět.  

3. Nepomucká pouť a ostatní kulturní akce města 
Pavel Motejzík informoval o termínu Nepomucké pouti, která se letos uskuteční 14. a 15. 

května. Na sobotní večer je naplánován koncert Leony Machálkové. Po oba dny bude na 

Přesanickém náměstí a v Plzeňské ulici trh, složený z prodejců rukodělných, řemeslných a 



farmářských produktů. Na Přesanickém náměstí bude dřevěný kolotoč na ruční pohon a 

dobová střelnice. Žichovičtí rytíři postaví na prostranství u kostela tábor, kde v sobotu i 

v neděli dvakrát vystoupí s ukázkami. Pavel Kroupa upozornil, že by se tu mělo něco dít, hrát 

hudba, například živé pouliční kapely, flašinetář atp., aby si lidé mohli sednout a pobýt. 

Vznesl dotaz, zda bude centrální plakát na všechny pouťové akce. Pavel Motejzík odpověděl 

kladně, osloví se všichni pořadatelé a společný plakát připraví Šárka Boušová. 

 

Další akce, na kterých se podílí město, zahrnují Jarní svatojánskou pouť (19. a 20. března). 

V sobotu proběhne koncert na arciděkanství a v neděli mše svatá za účasti osobního 

pobočníka arcivévody Karla Habsburského. 

5. 5. - pietní akt, příjezd konvoje vojenských vozidel 

14. 5. - v kostele sv. Jakuba vernisáž výstavy akademické malířky Viktorie Kodl-Janotové 

z německého Norimberku a potrvá až do konce prázdnin 

11. 6. - opera Libuše na návsi v Klášteře. Členové komise se pochvalně vyjádřili o umístění 

billboardu na tuto akci ve Chválenicích, který je umístěn na vhodném místě, a při průjezdu 

obcí v nízké rychlosti je dobře čitelný. Doporučili pronájem billboardu prodloužit. 

V srpnu (10., 11., 17. a 18.) se na školním hřišti bude opět konat letní kino. KIC vybere 

premiérové filmy a poté pošle členům komise návrhy na promítání. 

Od dubna do října se na náměstí uskuteční trhy, při kterých bude vždy hrát nějaké hudební 

uskupení a na Malé letní scéně nebo uvnitř v muzejním sále se odehraje pohádka pro děti. 

Adventní trh se plánuje na 27. listopad. 

4. Kulturní akce ostatních pořadatelů v roce 2022 
 

Pavel Jiran informoval, že v květnu přijedou přátelé z partnerského města Swalmen. Mají 

naplánovaný turnaj v petanque partnerských měst. 

30.-31.7. Nepomucký trojúhelník  

Stanislav Vaník ze spolku Nepal sdělil, že připravují Nefestík (17.-19. 6.), Pivní slavnosti 

(23.7.), charitativní běh pod ZH (23.4.), Vinobraní (17.9.), na léto promítání a drobné akce na 

Zelenohorské poště a na konci srpna koncert. Pavel Kroupa doplnil, že letos chtějí promítat 

náročnější filmy, promítat se bude o prázdninách jeden den v týdnu. 

Karel Baroch poznamenal, že by se mohl udělat festiválek nepomuckému rodákovi Janu 

Zahradníkovi. Letos by mu bylo 80 let.  



Karel Pánek navrhl, že by bylo vhodné věnovat víkend všem rodákům dohromady. 

Nepomuckými rodáky jsou filmař (Marie Poledňáková), hudebník (Václav Zahradník), malíř 

(Augustin Němejc), světec (Jan Nepomucký) i spisovatel (Václav Malovický). Mohl by se 

vytvořit vzpomínkový víkend. 

Helena Sedláčková potvrdila, že turistický pochod Pod Zelenou Horou se letos bude konat 

15.-16.10. Jana Augustová za Nepomucké kuchařinky sdělila, že soutěž Nepomucká 

hnětýnka bude probíhat ve stejném termínu a soutěžní hnětýnky se budou přijímat už od 

14.10. Doplnila ještě, že když se v minulých dvou letech lidé nemohli scházet, uskutečnila se 

prohlídka hnětýnek přes fb, a paradoxně soutěžní exponáty zhlédlo víc lidí než dříve. 

Pavel Jiran oznámil, že Fotoklub připravuje workshopy, ze kterých vznikne sada fotografií, 

které by se mohly umístit trvale v DPS. Navíc původní fotografie v DPS již ztratily barvu a jsou 

potřeba vyměnit. Fotoklub Nepomuk má v úmyslu vydat letos kompletní katalog výstavy 

"Proměny Nepomucka / Šotola 90". Město Nepomuk a Mikroregion Nepomucko se budou na 

tisku katalogu finančně podílet. Katalogy bude možné zakoupit v IC. 

Pavel Kroupa navrhl, že by se v červenci mohla opět konat na Přesanickém náměstí 

Svatojakubská pouť. 

Pavel Jiran uvedl, že malíři v Němejcově domě pilně malují a letos je čeká v okolí hodně 

výstav. Nyní atelier K vystavuje v Rožmitále pod Třemšínem v Podbrdském muzeu. 

5. Různé 
 

Pavel Kroupa předal slovo hostovi - Karlu Pánkovi. Karel Pánek se přestěhoval před časem 

do Vrčeně, chce se zapojit do místního života a propojit vzájemné aktivity. V Plzni založil 

festival pouličních umělců Busking Fest, zaměřoval se na alternativní kulturu a komunitní 

akce. Navrhuje, že by mohli s Nepal z.s. při Nefestíku mohli spojit síly. Zelenohorská ulice je 

ideální prostor, líbily by se mu tam kulturní trhy zaměřené na design a specifické předměty, 

které mají ocenění. Mohl by tam vytvořit např. výstavu kulturních výtvarných kuriozit. Podle 

něj nejde taková akce spojit s běžnou poutí. 

Pavel Kroupa souhlasil, že by to mohlo být zajímavé pro určitý segment místních obyvatel, 

které třeba neoslovuje hudba při Nefestíku, ale designové předměty by je mohly zaujmout. 

Karel Pánek doplnil, že lidé nyní mají chuť se setkávat, mohli by posedět a popovídat si. Ještě 

připraví dramaturgický plán, který by chtěl od komise podpořit před tím, než s ním půjde do 

rady. Podle členů komise je design market dobrý nápad.  

Pavel Motejzík upozornil na skutečnost, že podle analýzy ročního monitoringu tisku, se 

Nepomuk stal mediální hvězdou roku 2021. Jméno města se objevilo ve více než 2200 

příspěvcích a reportážích.  



Pavel Kroupa sdělil, že zastupitelstvo se sejde koncem dubna, proto by do té doby měla 

komise KKCR navrhnout rozdělení finančních prostředků z programu Podpora kulturních akcí. 

Příští jednání KKCR proto bude 30. 3. 2022 od 18.00 hod. Místo setkání se upřesní později.   

Dále bylo nutné navrhnout členy komise, která se zúčastní hodnocení dotačního programu 

Podpora činnosti neziskových organizací.  

 

USNESENÍ: 

Do hodnotící komise KKCR nominuje tyto své členy: Jana Augustová, Milan Demela, Pavel 

Kroupa a Pavel Motejzík.  

Schváleno (9-0-0) 

 

Na závěr Pavel Kroupa přítomným poděkoval za účast a jednání komise ve 20.00 hod. 

ukončil. 

 

 

 

 


