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Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 5. 4. 2016 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 omluvena 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

Mgr. Markéta Duchoslavová Svatojánské muzeum Omluvena 

PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk ANO 

Bc. Miloslav Kubík Sokolovna, SDH Nepomuk ANO 

Jakub Kurc Nepal ANO 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk ANO 

Ing. Radovan Sochor Švejk restaurant, Matice SJN omluven 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška ANO 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR omluvena 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol ANO 

Ing. Petr Jenčík Matice sv. Jana omluven 

   Hosté     

 Pavel Motejzík  Mikroregion Nepomucko, NN  ANO 

Mgr. Monika Bechná  pracovnice KIC ANO  

  
 
Program jednání: 
 
 

1. Zahájení 
2. Představení Mgr. Moniky Bechné 
3. Poděkování za přístup členů KK při rozdělování dotací 
4. Informace o programu Zelená Hora 2017 
5. Turistická mapa Nepomuk 
6. Termín příštího jednání KKCR 
7. Závěr 

1. Zahájení 
Předseda KKCR M. Demela zahájil jednání v 18.00 a seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 

Program byl akceptován. 
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2. Představení Mgr. Moniky Bechné 
Pavel Kroupa představil novou pracovnici KIC Nepomuk, která bude projektovou manažerkou cestovního 

ruchu.  Bude mít za úkol zpracování, vedení a administraci projektů v oblasti kultury a cestovního ruchu, vč. 

zpracování žádostí o dotaci a vyúčtování. 

3. Poděkování za přístup členů KK při rozdělování dotací 
Milan Demela poděkoval členům komise za účast a přístup k rozdělování dotací na minulém setkání.  

4. Informace o programu Zelená Hora 2017 
Pavel Motejzík informoval přítomné o vystoupení Evy Urbanové na Zelené Hoře v roce 2017. 

5. Turistická mapa Nepomuk 
Pavel Kroupa promítl aktuální verzi turistické mapy a seznámil přítomné s hlavní myšlenkou projektu. 

Upozornil na hnědé cedule, které se nacházejí na vjezdech do města. Ty odkazují návštěvníka zastavit se u 

kostela sv. Jana, kde by měla být jedna z map umístěna, aby pak návštěvníkům poskytla další informace o 

turistických cílech města. Dále informoval o umístění jednotlivých cedulí. Členové komise pak diskutovali nad 

grafickou podobou a umístění či neumístění jednotlivých cílů a bodů. 

Paní Sedláčková a Augustová zdůrazňuje nutnost doplnit na mapě ve Dvorci směry vlaků (Plzeň, České 

Budějovice). 

Pan Kubík navrhuje propojení mapy s Klášterem. Variantou by bylo umístění další tabule do Kláštera. 

Argumentuje tím, že když někdo jede od Plzně, tak ho navigace navádí přes Klášter. Paní Šampalíková 

podporuje myšlenku propojení s Klášterem. Podle ní by to mohlo přispět ke zlepšení vztahů s Klášterem. Také 

uvádí, že například ve Svatojánském muzeu je spousta odkazů právě na bývalý cisterciácký Klášter. Členové 

komise se shodují, že by se mohl dát odkaz na Klášter alespoň podobnou formou jako je Zelená Hora 

v kruhovém výřezu v horní části mapy. Pavel Kroupa navrhuje možnost rozšířit text o naučné stezce. Na 

návrh Moniky Bechné se komise zabývá tím, jestli uvádět pro turisty nepotřebné údaje o úřadech 

v Nepomuku. S tím závěrem, že to není nutné. Paní Sedláčková připomíná, aby se zvětšila ikona odkazující na 

infocentrum. Ikona IC by měla být zelená, tak jak je zvykem. 

Celkově se komise shoduje, že by mělo být použito maximálně 5 barev pro ikony, aby mapa nepůsobila 

nepřehledně. Komise navrhuje, aby všechny ikony občanské vybavenosti byly pod jednou barvou. 

Milan Demela navrhuje zesvětlit odstín neoznačených objektů, aby označené objekty byly výraznější. 

Pavel Kroupa nastínil myšlenku, že by mapy mohly být i v tištěné podobě a být tak k dispozici návštěvníkům 

v informačním centru. Nahradily by tak dosud používané mapy města, kde chybí některé nové turistické cíle. 

Pavel Kroupa promítl přehled připomínek, které byly shrnutím e-mailové komunikace k tomuto tématu.  

Členové komise diskutovali nad názvy jednotlivých ikon. Komise doporučuje vypustit název „jídelny“. Dále 

změnit název „hospůdky a pivnice“ na „hospody a bary“. Místo ikony „obchody“, dát název samoobsluhy. 

V souvislosti s e-mailovými připomínkami komise navrhuje nedávat zvláštní rámeček pro restaurační zařízení 

s jejich názvy. 

Dále Pavel Kroupa navrhl roztáhnout mapu tak, aby se vešel i penzion Stichenwirth. S čímž komise souhlasí.  
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Pavel Kroupa pověřuje Šárku Boušovou zjištěním aktuální situace provozu jednotlivých zařízení (penzion 

Racek, …). Podle toho budou pak vyznačena ta zařízení, která jsou aktuálně v provozu. Ta, která fungují v letní 

sezóně, by pak byla dolepována samolepkami. Členové komise se shodují, aby nebyla uváděna zařízení typu 

ubytoven, která jsou celoročně obsazena dělníky. 

Komise se shoduje, že následující cíle není nutné uvádět: sloup sv. Vojtěcha, socha sv. Jana na náměstí A. 

Němejce, malé svatojánské muzeum u kostela sv. Jana (není nutné zvlášť označovat, protože jsou informace 

přidružené u vyznačeného cíle kostel sv. Jana Nepomuckého), základní a mateřská škola, kurty, fotbalové 

hřiště, neoznačovat zatravněné hřiště v Zeleném dole, stánek se zmrzlinou 

Pavel Motejzík navrhuje zmenšit náhledy na budovy v kroužcích u čísla 1. a 4. 

Milan Demela navrhuje zmenšit kolečko Šibenice, aby nebylo tak velké vůči ostatním. Pavel Kroupa navrhuje 

udělat vzdálenější pohled přes šibenici na město. 

Pavel Motejzík ještě doplňuje dodělat detail modelu kostela sv. Jakuba, kde vstup do kostela vypadá spíš 

jako okno 

Pavel Motejzík ještě upřesňuje názvy cílů „bývalá piaristická kolej“ a „stará škola“, která byla i v budově 

muzea.  

Pavel Kroupa informoval členy komise, že do 16. 4. má být instalována alespoň jedna mapa kvůli akci 

Otvíráme Nepomuk, kdy má být otevřena městská cyklotrasa. 

Komise se shoduje na doplnění následujících ikon a symbolů:  

- hřiště pétanque u Sokolovny 

- horolezecká stěna v Sokolovně 

- parkoviště na náměstí A. Němejce 

- lékárna, poliklinika (na mapě, kde nebude přímo zakreslena dát alespoň směrovku – př. lékárna, 

poliklinika 200 m) 

- expozice zemědělské techniky připsat k číslu 20. Hotel U Zeleného stromu 

- doplnit k hotelu U Zeleného stromu ikonu cyklisté vítání (a k infocentru) 

- dodělat směrovky k Zelené Hoře 

- policie, hasiči 

- zábavní park (směrovka, kolik metrů) 

- dětské hřiště ve Dvorci (v otáčce směrem na Tojice) 

6. Termín příštího jednání KKCR 
Příští schůzka Komise pro kulturu a cestovní ruch je plánovaná na pondělí 2. 5. od 18.00 v salonku Švejk 

restaurantu. 

7. Závěr 
Předseda komise Milan Demela ukončil jednání komise v 19.57 hodin. 

Zapsala Šárka Boušová 


