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Zápis z 5. jednání kulturní komise města Nepomuk – 12. dubna 2015, 18.00 

Přítomni:  

Milan Demela   KK Nepomuk, Fotoklub Nepomuk 
PhDr. Pavel Kroupa  MÚ Nepomuk 
Helena Sedláčková  Klub českých turistů Nepomuk 
Pavla Janotová  Kuchařinky Nepomul 
Ing. Petra Šašková  KIC Nepomuk 
Bc. Petra Šampalíková MC Beruška, Muzeum SJN 
Stanislav Vaník ml.  Nepal, TJ Sokol 
Mgr. Markéta Duchoslavová Muzeum SJN 
Pavel Motejzík  Mikroregion Nepomucko 
 
Program jednání: 
1. Informace o připravovaných akcích 10 dní baroka na Nepomucku a Spálenopoříčsku 
2. Doména nepomucko.com 
3. Nová publikace 
4. Jarní pouť – 21. 3. 2015 
5. Svatojakubská pouť 
6. Natáčení Toulavé kamery 
7. Květnová pouť – 16. – 17. 5. 2015 
8. Termín příští schůzky 
 
 
1. Informace o připravovaných akcích 10 dní baroka na Nepomucku a Spálenopoříčsku 
Pavel Motejzík přítomné seznámil s akcemi konanými na Nepomucku v souvislosti s Plzní -
 Evropským hlavním městem kultury 2015. Je možné na některých akcích spolupracovat.  
1. 7. 2015 pouze v tento den bude možné navštívit zámek Žinkovy 
2. 7. 2015 – den otevřených dveří města Nepomuk – prohlídky běžně nepřístupných 
památek, všechny muzejní expozice ve městě budou mít prodlouženou otevírací dobu 
5. – 6. 7. a 11. – 12. 7. 2015 bude otevřen zámek Zelená Hora, nově budou přístupna 
sklepení pod hlavním křídlem zámku 
 
2. Doména Nepomucko.com 
Dále Pavel Motejzík informoval o přípravě nového webu Nepomucko.com, který nahradí 
nefunkční Nepomucko.cz. Jedná se o turistický web Nepomuka a okolí, který bude propojen 
se stávajícími stránkami Nepomuk.cz. Nové stránky by měly nadchnout a motivovat 
k návštěvě Nepomucka, měly by obsahovat i aplikace, které by se nechaly stáhnout do 
chytrých telefonů a tabletů. Vzorem jsou pro nás stránky Prague.eu 
Bylo osloveno několik firem se žádostí o vytvoření stránek na klíč včetně různých aplikací, 
podobně jako vypadají stránky Prague.eu. Nabídky poslaly firmy Galileo, Antee, Tečka, 
CityArt a Agentura 68. 
 
3. Nová publikace 
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MAS sv. Jana Nepomuckého připravuje novou publikaci s názvem Otevíráme poklady 
venkova. Brožura by měla vyjít v červnu letošního roku a bude obsahovat materiály o všech 
muzejních expozicích na území MAS. V publikaci budou k použití slevové kartičky na vstupné 
do jednotlivých expozic. Je nutné ještě vymyslet funkční model přerozdělení peněz 
z využitých slev. 
 
4. Jarní pouť – 21. 3. 2015 
Byl zhodnocen průběh jarní pouti a otevření muzea SJN, všichni členové se k uskutečněné 
akci vyjádřili.  
 
5. Svatojakubská pouť 
Mgr. Duchoslavová navrhla možnost konání Svatojakubské pouti, termínově by akce připadla 
na konec července. Měla by být spíše církevního charakteru. Akci by muselo financovat 
město. 
 
6. Natáčení Toulavé kamery 
Paní Sedláčková nás informovala o natáčení pořadu Toulavá kamera ve Svatojánském muzeu 
a v Městském muzeu a galerii. Termín vysílání zatím není znám. 
 
7. Květnová pouť – 16. + 17. 5. 2015 
Místostarosta PhDr. Pavel Kroupa seznámil členy komise s programem květnové pouti. 
K tisku se připravují plakáty zaměřené na pouťový program. Opět vyjde propagační materiál 
Nepomuk v kapse, tentokrát specializovaný na pouť – Pouť v kapse. 
 
Sobotní program: 
9.00 a 18.00  mše svatá v kostele SJN  
16.00  koncert Musica Bohemica v kostele sv. Jakuba 
Na Malé letní scéně celodenní program, vstoupit se dá průjezdem muzea nebo uličkou 
k Němejcově domu, bude se prodávat náramek (dětské vstupné 50 Kč, dospělí zaplatí 100 
Kč), který umožní držiteli vstup na celý víkendový program na letní scéně a zároveň ho 
opravňuje ke vstupu do RDAN, Městského muzea a galerie, do expozice veteránů na 
Zelenohorské poště a do Muzea SJN zdarma. 
Na nádvoří bude předvádět řemeslo tiskař, svíčkař, kameník, kovář. 
Na pódiu se budou střídat jednotlivá vystoupení – kejklíř, šermíři, středověká hudba, 
představí se s bičem Pavel Votápek, od 13.00 hod. vystoupí kroužky z Fénixu, následovat 
bude Orlí přehlídka (Kasejovice), Geisslers Hofcomoedianten, od 20.00 se koná magický 
večer s kouzelníkem Babkou. 
V RDAN (rodný dům A. Němejce) v recepci bude prodejna regionálních produktů, ve stodole 
baby friendly kavárna, s náramkem bude možné navštívit výstavní expozice zdarma. 
V Zelenohorské ulici se připravuje prodej rukodělného a farmářského sortimentu, hrát bude 
flašinetář Bondra. 
Zelenohorská pošta – stánky, kolotoč, střelnice, řemesla, kapely Puss´O´Liquor, Lena Yellow, 
Vltava 
Unibrick – Orion, Pilsen Queen Tribute Band 
Sokolovna - Minimax  
Další program se chystá na sále Švejk restaurantu a v Matrixu (Panský dům). 



3 

 

 
Nedělní program: 
9.00, 11.00 a 15.00  mše v kostele SJN 
14.00 hod.  hudební vystoupení v kostele sv. Jakuba 
Na Malé letní scéně opět celodenní program až do 18.00 hod. (divadlo pro děti, klaun, 
hudba, šermíři, kavárna). 
 
8. Termín příští schůzky 
neděle 10. května 2015 v 18.00 hod. 
 
Předseda komise Milan Demela ukončil jednání kulturní komise ve 20.00 hod. 
 
Zapsala: Petra Šašková, tajemnice KP 
 


