
Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 2. 5. 2016 od 18:00 v salónku Švejk restaurantu 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

  

   členové KKCR organizace přítomnost 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky ANO 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, Fotoklub NE 

Mgr. Miroslava Brožová Fénix NE 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

Mgr. Markéta Duchoslavová Svatojánské muzeum NE 

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 NE 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR ANO 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol NE 

   Hosté     

Pavel Motejzík 

  Monika Bechná     

 

    

 

    

      

 
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Ohlédnutí za akcí Otvíráme Nepomuk  
3. Svatojánská pouť 13. – 15. 5. 
4. Úklid města 
5. Otevření Zelené Hory 
6. Press trip 
7. Promítání filmu Černí baroni na Zelené Hoře 
8. Zasazení pamětního dubu 
9. Socha sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu 
10. Závěr 



1. Zahájení 

Předseda KKCR Milan Demela zahájil jednání v 18.05 hod., přivítal přítomné členy komise a seznámil 

je s navrženým programem jednání. Program byl akceptován.  

2. Ohlédnutí za akcí Otvíráme Nepomuk 

Milan Demela poděkoval všem zainteresovaným za přípravu a realizaci akce Otvíráme Nepomuk, 

která se podle reakcí mnoha lidí povedla, představila Nepomuk, jeho památky a celkem neznámá 

jinak nepřístupná místa. Účast návštěvníků byla velmi slušná, nabídka na jarmarku bohatá a kapela 

čím dál lepší. Počet účastníků vycházek s průvodci předčil veškerá očekávání. Pavel Motejzík doplnil, 

že akce se bude příští rok opakovat. Pavel Kroupa upřesnil, že vycházek s průvodci se musí udělat 

víc. Je třeba najít více ochotných lidí, kteří by otevřeli svůj dvorek, protože nepomucká zákoutí 

skrývají spoustu pěkných věcí. Helena Sedláčková podotkla, že je škoda Peškova bytu, který je 

neuklizený, je v něm špína a prázdno. Pavel Kroupa navrhl, že by se mohla otevřít diskuse, zda by 

s bytem nemělo město něco podniknout. Nyní je byt v soukromých rukách. 

3. Svatojánská pouť 13. – 15. 5. 

Pavel Kroupa seznámil přítomné s připraveným programem Svatojánské pouti. Navíc by v čase 

konání mší měl Lagron vypnout zvuk na kolotočích, aby mše nebyly rušeny hlukem zvenčí.  

4. Úklid města 

Miloslav Kubík podotkl, že by se měly častěji čistit ulice od výkalů, a upozornil, že docházejí sáčky na 

psí exkrementy. Pavel Kroupa informoval, že se všechny ulice z náměstí čistí 2x týdně. Navrhl, že by 

se tyto sáčky mohly umisťovat i na standardní odpadkové koše.  

5. Otevření Zelené Hory 

Na otázku „Kdy bude otevřena Zelená Hora“ odpověděl Pavel Motejzík: Bude otevřena 13. – 14. a 

20. – 21. srpna. Navíc Klášterští při různých příležitostech rozsvěcují zámek (např. 1. 5.). Dále Pavel 

Motejzík oznámil, že se připravuje oprava salla terreny, balustráda z umělého kamene a dlažba na 

terase. Naštěstí se zachovala bohatá fotodokumentace, takže je z čeho vycházet. Navíc se budou 

zasklívat okna v kostele a zavede se do něj elektřina, aby se mohl zapojit zabezpečovací systém. 

6. Press trip 

Monika Bechná informovala, že se na 31. květen připravuje Press trip – výlet pro novináře 

tematických časopisů a speciálních příloh deníků, pozvánka byla rozeslána na cca 100 adres. Je pro 

ně připraven program – prohlídka Svatojánského muzea, podzemí, kostelů, expozic RDAN, příběh 

„černých“ baronů, poté oběd a případně ubytování do druhého dne. Na tiskovou konferenci se 

připraví zásadní prohlášení. 



7. Promítání filmu Černí baroni na Zelené Hoře 

Pavel Kroupa sdělil, že se na začátek července připravuje na Zelené Hoře promítání filmu Černí 

baroni. Letos uplyne 25 let od jeho natáčení. Kinematograf bratří Čadíků promítne nejdříve film na 

zámku (3. července) a poté bude tři večery promítat v Nepomuku na náměstí. Monika Bechná 

oslovila několik herců, kteří ve filmu účinkovali, a požádala je o uskutečnění besedy před 

promítáním filmu. Donutil, Schmitzer i Vetchý účast odmítli. Nakonec se beseda uskuteční s 

Václavem Postráneckým. 

8. Zasazení pamětního dubu 

Pavel Motejzík informoval členy komise o zasazení červeného dubu u hřiště Na Daníčkách. Dub byl 

zasazen starostou Jiřím Švecem u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.  

9. Socha sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu 

Pavel Kroupa upozornil, že ve čtvrtek 5. května se sejde výběrová komise, prohlédne si místo a 

schválí zadávací podmínky pro soutěž na sochu svatého Jana Nepomuckého na kruhový objezd. 

Nezávislými porotci budou např. rektor AVU či ředitelka Městské galerie v Plzni. Umělecké dílo by 

mělo prostor kultivovat. 

10.Závěr 

Předseda komise Milan Demela ve 20.00 hod. jednání ukončil. Příští schůzka komise se uskuteční 

v první polovině června.  

 

Zapsala Ing. Petra Šašková 


