
Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KK) 

dne 20.9.2015 od 18:00 na Sokolovně v Nepomuku 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

  

   členové KKCR organizace přítomnost 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky ANO 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, Fotoklub ANO 

Mgr. Miroslava Brožová Fénix ANO 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

Mgr. Markéta Duchoslavová Svatojánské muzeum ANO 

PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk ANO 

Bc. Miloslav Kubík Sokolovna, SDH Nepomuk ANO 

Jakub Kurc Nepal NE 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk ANO 

Ing. Radovan Sochor Švejk restaurant, Matice SJN NE 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška ANO 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR NE 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol NE 

   Hosté     

 Pavel Motejzík  Mikroregion Nepomucko, NN  ANO 

      

  
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Připomínky občanů 
3. Webové stránky sjn.cz 
4. Informace o pobytu ve Swalmen 
5. Ples města Nepomuk 
6. Účast Nepomuka na veletrzích cestovního ruchu 
7. Info o prezentaci studentů architektury ČVUT Praha 
8. Provozní doba KIC a městského muzea v zimních měsících 
9. Informace o průběhu projektu KOMPAS 
10. Koncepce rozvoje kultury a cestovního ruchu na Nepomucku 
11. Sochařská výzdoba kruhového objezdu 
12. Termín příštího jednání KKCR 
13. Závěr 

 



1. Zahájení 
Předseda KK M. Demela zahájil jednání v 18:10 a seznámil přítomné s navrženým programem 

jednání, doplněným o další body, dle podnětů z e-mailové konference KKCR. Program byl akceptován. 

2. Připomínky občanů 
M. Demela přednesl podnět týkající se aktualizace webových stránek města. Všichni přítomní 

členové komise se shodují na dlouhodobém problému aktuálnosti webových stránek a NIKA-TV. 

V současnosti má přístup k zadávání akcí na web www.nepomuk.cz také PhDr. Pavel Kroupa a Pavel 

Motejzík. Hlavní aktualizaci by měl zajišťovat J. Beroušek. Do NIKA-TV je možné zveřejňovat akce 

pouze přes J. Berouška. P. Kroupa podal informaci, že veškeré příjmy z inzerce v NIKA TV a na webu 

www.nepomuk.cz jdou ve prospěch J. Berouška.  

Komise doporučuje zvážení dalšího setrvání J. Berouška v městských informačních médiích. 

3. Připomínky občanů 
M. Demela přednesl žádost o převedení internetových stránek www.sjn.cz na Svatojánské 

muzeum.  V současné době je registrace na J. Berouška.  

Kulturní komise navrhuje, že v tomto bodě mohou zástupci muzea jednat samostatně bez 

participace města. Zároveň komise doporučuje jako první krok odstranit z webových stránek 

neaktuální odkazy. 

4. Informace o pobytu ve Swalmen 
Š. Boušová, členka pracovní skupiny Nepomuk – Swalmen, seznámila přítomné s průběhem návštěvy 

v partnerském městě Swalmen. Zároveň informovala o plánech pracovní skupiny na příští rok, kdy se 

bude konat výroční setkání v Nepomuku. Podle informací pan starosta Ing. Jiří Švec přislíbil zahrnout 

do rozpočtu na příští rok finance na organizaci výročního setkání. 

5. Ples města Nepomuk 
P. Kroupa informoval přítomné o změně termínu městského plesu ze strany pronajímatele sálu. 

Termín konání bude 28. 11. 2016 od 20.00 hodin, místo konání Sál hotelu U Zeleného stromu, 

zahraje Taneční orchestr M. Novotného. Komise doporučuje výši vstupného 200 Kč. Předprodej bude 

zahájen v příštím týdnu v IC. Komise navrhuje rezervovat určitý počet vstupenek pro zastupitele. 

Vstupenky by si mohli zastupitelé zakoupit v infocentru do určitého data. Bylo by vhodné zamluvit 

pro ples i kavárnu. H. Sedláčková připomenula, že případná tombola podléhá zákonu o loteriích, a je 

tedy lepší udělat slosovatelné vstupenky. Je na zvážení, zda dělat slosovatelné vstupné či nikoli. 

V případě, že ano, komise doporučuje udělat maximálně 5 – 10 cen.    

6. Účast Nepomuka na veletrzích cestovního ruchu 
P. Motejzík seznámil přítomné s loňskou a letošní účastí Města Nepomuk a Mikroregionu 

Nepomucko na veletrzích. V loňském roce se zástupci města Nepomuk a Mikroregionu Nepomucko 



účastnili veletrhu ITEP2014 v Plzni. V letošním roce se zúčastnili veletrhu Holiday Word v Praze, který 

je určen především pro cestovní kanceláře (přibližný pronájem za stánek činí 20 tisíc Kč), a dále 

Regiony ČR v Lysé nad Labem (pronájem za stánek okolo 15 tisíc Kč). P. Motejzík doporučuje účast 

na veletrhu Regiontour v Brně v roce 2016. M. Duchoslavová navrhuje, aby město spolupracovalo 

s farnostmi v regionech a zasílalo jim cílené nabídky z oblasti poutní turistiky. P. Motejzík a P. Kroupa 

připomínají nutnost vytvoření nového propagačního materiálu pro účast na veletrzích, který bude 

zvát návštěvníky na kulturní akce a k návštěvě turistických cílů.  

Komise se shoduje, že by se město mělo účastnit 3 - 4 veletrhů za rok a každý rok vybírat veletrh 

v jiném regionu, přičemž účast na veletrhu ITEP v Plzni je nutná každoročně. 

7. Info o prezentaci studentů architektury ČVUT Praha 
P. Kroupa a P. Motejzík informovali o přednášce studentů architektury ČVUT Praha, která se konala u 

příležitosti výstavy na Zelenohorské poště. P. Motejzík podotkl, že účast veřejnosti na přednášce byla 

malá. P. Kroupa nastínil možné využití projektů jako východisko při vytváření územního plánu. Jedná 

se o vizi, jakým směrem by se v budoucnu mělo město ubírat. Diskutovalo se také na téma oživení 

centra města a o potřebě cukrárny a kavárny.   

8. Provozní doba KIC a městského muzea v zimních měsících 
Š. Boušová připravila návrh na otevírací dobu Kulturního a informačního centra a Městského muzea, 

včetně přehledu vybraných infocenter v ČR. V návrhu byla následující otevírací doba: 

Městské informační centrum Nepomuk  
říjen – duben  
PO – PÁ  8.00 – 16.30  
SO   9.00 – 13.00 (14.00)  
 

Městské muzeum a Malá galerie Nepomuk  
říjen – duben  
ÚT – PÁ  10.00 – 16.30  
SO   9.00 – 13.00 (14.00)  

 
Většina přítomných se shoduje, že je dostačující, aby bylo infocentrum mimo sezónu otevřeno od 
pondělí do soboty, muzeum pak od úterý do soboty. Na délku návštěvní doby se názory různí. Asi 
polovina si myslí, že by stačilo, aby bylo otevřeno do 12 hodin, druhá polovina si myslí, že by mělo být 
otevřeno i odpoledne. Sobotní provoz budou muset zajišťovat vždy 2 pracovní síly. Š. Boušová 
připomněla, že současná brigádnice Lenka Voráčková nastoupila do školy a na brigádu s největší 
pravděpodobností chodit nebude, Jiří Berkovec přislíbil 2 soboty v měsíci v IC. Brigádnice na muzeum už 
také nejspíš nebude moct chodit. (poznámka: návrh na sobotní provoz IC a muzea od 9 do 15 hodin) 
 
Kulturní komise navrhuje následující návštěvní dobu mimo sezónu: 
Infocentrum  pondělí – sobota  08.30 – 16.00 
Městské muzeum  úterý – sobota  10.00 – 16.00 
 
Kulturní komise upozorňuje na parkování autobusů před informačním centrem a z toho plynoucí špatné 
viditelnosti IC. Dále doporučuje lepší značení informačního centra z náměstí. P. Motejzík navrhuje 
udělat značení v rámci městské stezky. 



9. Informace o průběhu projektu KOMPAS 
Členům kulturní komise byla rozeslána Analýza komunikace Města Nepomuk s veřejností, kterou 

provedlo CPKP v rámci projektu Kompas. Podle informací P. Kroupy bude analýza sloužit jako východisko 

pro další směřování místních médií. Pan místostarosta také uvedl, že se uskuteční výběrové řízení na 

grafickou podobu komunikačních kanálů, na to bude navazovat výběrové řízení na zpracovatele. Podle 

jeho slov je také důležité, aby město zřídilo profil na sociální síti Facebook, a aby byl při vytváření kladen 

důraz na použití pro mobilní aplikace. Výběrové řízení také souvisí s výpovědí spolupráce s Jiřím 

Berouškem. 

10. Koncepce rozvoje kultury a cestovního ruchu na Nepomucku 
Kulturní komise se shoduje na nutnosti vytvoření strategického plánu pro další rozvoj kultury a 

cestovního ruchu na Nepomucku, a že je třeba určit přínosy a ohrožení formou analýzy. Komise 

doporučuje zvolení odborného koordinátora projektu. M. Brožová navrhuje oslovit Šárku 

Tettelbachovou, která má v tomto směru četné zkušenosti a už s Městem v minulosti spolupracovala. 

M. Kubík navrhuje oslovit Petra Brože, který zpracovával projekt Fenomén sv. Jana. P. Kroupa 

doporučuje přihlédnout k návrhu zpracovaného M. Duchoslavovou, zejména ale považuje za žádoucí 

nechat strategii zpracovat renomovanou agenturou, která zaručí kvalitní výstup – oslovit např. plzeňské 

CPKP. 

M. Duchoslavová v této souvislosti tlumočila přání skupiny CHAIRÉ, kteří by chtěli uskutečnit plánovaný 
koncert (13. 12. 2015 od 17.00 hodin) místo v kostele v sále Hotelu U Zeleného stromu. Š. Boušová 
předá tuto informace pracovnici kultury P. Šaškové, která by měla zjistit obsazenost a rezervovat sál. 

11. Sochařská výzdoba kruhového objezdu 
Na podnět vikáře P. Slávka Holého se komise zabývala výtvarným pojednáním nového kruhového 

objezdu u Unibricku a o možností osazení skulptury do jeho středu (např. podobné sochy dvouhlavého 

sv. Jana, kterého mají v Schonsee). Bylo upozorněno na nutnost přivedení elektrické sítě a vodovodu na 

kruhový objezd. Zároveň komise upozorňuje na výrazné naklonění centrálního prostoru kruhového 

objezdu, které vnímá jako estetickou závadu.  

Komise doporučuje vyhlásit výtvarnou soutěž na sochařskou výzdobu kruhového objezdu s tím, že 

tématem bude sv. jan Nepomucký či jeho atributy.  

12. Závěr 
Příští schůzka Komise kultury a cestovního ruchu je plánovaná na neděli 25. 10. od 18.00 ve Sportbaru 

Sokolovna. 

Předseda komise M. Demela ukončil jednání komise ve 20:50 hodin. 

 

Zapsala Šárka Boušová 

 


