
Zápis ze 2. schůzky Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuk 

 1. února 2015, 18.00, Hotel U Zeleného stromu 

Přítomni:  

Členové komise:  Přítomnost: 

Milan Demela předseda komise, Fotoklub ANO 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky ANO 

Bc. Šárka Boušová Fotoklub, KIC ANO 

Mgr. Miroslava Brožová Fénix ANO 

Mgr. Markéta Duchoslavová Muzeum SJN NE 

PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk, SPSN ANO 

Bc. Miroslav Kubík Pro Nepomuk, Sokolovna ANO 

Jakub Kurc Nepal ANO 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk ANO 

Ing. Radek Sochor Švejk NE 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška ANO 

Ing. Petra Šašková tajemnice komise, KIC ANO 

Stanislav Vaník Nepal NE 

Hosté: 

Pavla Janotová Nepomucké kuchařinky ANO 

Pavel Zeman SDH Nepomuk ANO 

 
 
 
Program jednání: 
1. Jarní pouť – 21. 3. 2015 
dopoledne farmářský trh a velikonoční jarmark – zabíjačka na náměstí 
10.00 pohádka Rychlý posel, obřadní místnost městského úřadu 
15.00 Mše svatá, projevy hostů, přesun na děkanství 
17.00 otevření Svatojánského muzea (bude otevřeno do 22.00 hod.) 
19.00 koncert v kostele (domlouvá Mgr. Duchoslavová), je třeba co nejdříve dojednat a poslat ke 
schválení na diecézi do Budějovic 
Nutné propojení a aktualizace webů s ohledem na maximální zviditelní Nepomuka 
Příprava celoročního programu akcí spjatých se SJN – cca 1 akce za 3 měsíce 
Na březnovou schůzku pozvat Pátera Vítězslava Holého 
 
 
2. Květnová pouť – 16. – 17. 5. 2015 
pořadatelé akcí: 
Unibrick 
Zelenohorská pošta 
Hard rock bar 
Sokolovna 
RDAN – stodola – baby friendly kavárna 
kostel sv. Jakuba 
Malá letní scéna – připravuje se další program  
ulička k RDAN – venkovní výstava Barokní poutě 
prodloužená otevírací doba všech muzeí ve městě (Svatojánské muzeum, Městské muzeum, RDAN, 
Zelenohorská pošta, Muzeum pod věžemi kostela) 



Zelenohorská ulice – stánkový prodej – rukodělný sortiment 
Propagace – seznam všech pouťových akcí shrnout na 1 plakát 
Stánky směrovat i k bočnímu vchodu z teras na nádvoří RDAN, aby nasměrovali, doprovodily 
návštěvníky na nádvoří po dohodě s p. Lagronem 
Návrh na projekci dokumentů o SJN 
Návrh vytvořit klip/spot o SJN 
!!! po oba dny poutě celodenní provoz WC na náměstí 
Brigádníci na dohled v expozicích za cca 50,- Kč/hod 
 
3. Granty 
1 – rozděluje sportovní komise (cca 100.000 Kč) 
2 – rozděluje kulturní komise (cca 100.000 Kč) – na podporu kulturních akcí (koncerty, výstavy, 
divadla, přednášky, ne sportovní turnaje) 
Chceme podporovat místní spolky a neziskovky nebo akce na úrovni pořádané podnikateli? 
Neziskovky se před podnikatelskými subjekty zvýhodní preferenčními kriterii. Lze požádat až na 2 
akce.  
3 – speciální výběrová komise, bude mít 4 členy ze sportovní, 4 z kulturní komise, na činnost spolků, 
která nespadá do prvních dvou programů (cca 300.000 Kč) 
 
4. Časopis 
Mirka Brožová připravuje jednorázové vydání časopisu, zaměřeného na turismus, relaxaci, prezentaci 
Nepomuka atd. 
Termín vydání těsně před letní poutí, měl by obsahovat seznam všech akcí od května do konce roku. 
 
5. Art sympozium 
Mělo by se opět vzkřísit sympozium, tentokrát ne kamenosochařské, ale zaměřené na výtvarné 
umění a řezbáře. Přitáhne do Nepomuka mladé umělce, umění ve všech podobách – fotky, 
pantomima, workshopy… 
Termín – 2. polovina června nebo 1. polovina července 
Název – Sympozium Augustina Němejce? 
 
6. Architektonický workshop 
Připravuje se také architektonický workshop – veřejná diskuse nad návrhy 
 
7. Letní kino 
Byla otevřena otázka letního kina v Nepomuku, problém vysokých počátečních nákladů a nízké 
návštěvnosti. 
Vhodnější by bylo „art“ kino v komornějším provedení. 
Dovolím si doplnit – průměrná návštěvnost kin se celorepublikově pohybuje mez 30-40 diváky  
( včetně celoročně provozovaných kin)  MD 
 
8. Termín příští schůzky 
neděle 1. března 2015 v 18.00 hod. 
 


