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18/  O kráse českých krojů  
i tradici čínských pivovarů

8 /  49+1 důvodů proti 
odvolání Patera Holého

10 /  Na kapry  
do Kemnathu



Nepomucké noviny / červenec 20162 Nepomucké noviny / červenec 2016 3

Slovo starosty

Vážení občané,

bylo mi velkou ctí převzít z rukou pana 
velvyslance ČR v Brazílii Jiřího Havlíka 
přímo v Nepomuku partnerskou dohodu 
s městem São João Nepomuceno i při-
vítat letité přátele našeho města z nizo-
zemského Swalmenu, s kterými vzájemné 
partnerství trvá již čtvrt století. Začínají 
hlavní prázdniny i dovolené, na které 
vyhlásily Mikroregion Nepomucko 
a město letní fotosoutěž s tématem 
snímků z cest, akcí a dovolených, pořídit 
ty vítězné můžete například na promítání 
filmu Černí baroni spojeném s besedou 
s „generálem“ Václavem Postráneckým, 
tradičních Pivních slavnostech, pro-
gramu na Malé letní scéně či na jubilej-
ním Nepomuckém trojúhelníku. Když 
už budete cestovat či navštěvovat letní 
akce, buďte ohleduplní k přírodě a okolí 
kolem sebe, zvláště když město provozuje 
vlastní sběrný dvůr ve Dvorci. V červnu si 
například jeden z obyvatel či chalupářů 
„pomohl“ odložením několika velkých 
pytlů s odpadky a lahvemi na odpočíva-
dle silnice Dvorec – Třebčice. Pokud se 
podaří dohledat, hrozí mu pokuta ve výši 
50 000 Kč. A když už jsem u těch nemi-
lých zpráv, přidám ještě jednu: v srpnu by 
měl být odvolán oblíbený Pater Vítězslav 
Holý. Pevně za ním však stojí nejen měst-
ská rada a je proto naděje, že společnými 
silami celou věc zvrátíme. Podrobně se 
tomuto tématu věnuje příslušná rubrika 
uvnitř novin. Mám pro mnohé zájemce 
o bydlení v Nepomuku i jednu dobrou 
zprávu: na zastupitelstvu 23. 6. se těsnou 
většinou schválil odkup pozemků v loka-
litě V Korýtkách (u ZŠ) a město zde tak 
plánuje vytvořit v příštím roce novou obyt-
nou zónu. Přeji všem dětem i studentům 
hezké prázdniny, dospělým pak případné 
letní dovolené a věřím, že si konečně 
v červenci užijeme to pravé léto se vším 
všudy včetně samých dobrých zpráv.

Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy
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Od Zelené hory na Zelenou horu
Celkem 50 poutníků z Nepomucka vyrazilo 
18. 6. pod vedením Patera Slávka Holého 
a Mikroregionu Nepomucko na výlet 
s cílem navštívit Zelenou horu ve Žďáru 
nad Sázavou, původně Černý les a jediný 
dceřiný klášter, který za svou existenci 
založili mniši z našeho pomuckého kláštera. 
Pater Slávek pronesl na „Hvězdě Vysočiny“ 
poutní slovo a podílel se na průběhu mše 
svaté, během níž zahrál na varhany Petr 
Vopalecký. Mezi řadou zajímavých poznatků 
v rámci prohlídky pod vedením tamního 
Patera Vladimíra Záleského figurovala 
socha Studniční Panny Marie, která má svůj 
původ údajně v Nepomuku, či část cihel 
v kopuli kostela svatého Jana Nepomuckého 
od geniálního Santiniho, snad druhotně 
přenesených z pobořeného pomuckého 
kláštera. Trasa zahrnovala i návštěvu kaple 
na Svaté cestě zasvěcené Panně Marii 
Zelenohorské, Klášterní skalici s 10 metrů 
vysokým pilířem nedochované gotické 
katedrály či kostnici a katedrálu v Sedlci 
u Kutné Hory, zapsanou rovněž do seznamu 
světového dědictví UNESCO. Celou cestu 
opět výborným výkladem doprovázela 
průvodkyně Jiřina Pichlíková ze Dvorce.

Mimořádné zahájení oslav  
sv. Jana Nepomuckého
Ano, zahájení oslav našeho slavného 
rodáka, sv. Jana Nepomuckého, 
koncertem tak vynikajících hvězd, jakými 
byli Daniel Hůlka a Lubomír Brabec, bylo 
naprosto neuvěřitelným zážitkem. Není 
třeba pokračovat v dalších oslavách jejich 
úžasného projevu, jen chci poděkovat 
všem organizátorům, že právě nám 
zde nechali prožít nejkrásnější chvíle, 
kdy pan Brabec hrál na kytaru a my 
zapomněli dýchat. K nebesům se naše 
duše pak obrátily ve chvíli, kdy zpíval 
pan Hůlka slavnou árii „Ave Maria“ 
a kostel sv. Jana se zachvíval ve svých 
základech. Děkujeme za tento prožitek.

Kamila Dostálová
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Nepomuk navštívil brazilský velvyslanec

Dne 3. 6. zavlála na radnici vedle praporu města a vlajky České republiky rovněž bra-
zilská vlajka, tento den navštívili Nepomuk velvyslanec ČR v Brazílii Jiří Havlík se svou 
chotí, honorární konzul státu Minas Gerais, Luiz Guadalupe a dalších 15 brazilských 
regionálních představitelů i běžných občanů. Hlavním bodem programu bylo předání 
partnerské dohody s městem São João Nepomuceno. Hosté si po slavnostním obědě 
rádi prohlédli centrum města s oběma kostely i Svatojánským muzeem. Na svůj životní 
zážitek s možností navštívit „kolébku svatého Jana Nepomuckého“ budou údajně 
mnozí vzpomínat po celý život. Více k tématu na http://bit.ly/1UqgGN2.

Citát měsíce 
 
 
„Hranice střední Evropy jsou tam,  
kde na mostech stojí  
svatý Jan Nepomucký.“

Mgr. Daniel Herman, Ministr kultury ČR  
Týden v politice, ČT 24, 12. 6. 2016

Foto Lukáš Mácha

Foto Pavel Jiran
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Sociálně-právní ochrana dětí

Hlavní principy poskytování  
sociálně-právní ochrany dětí =SPOD

• SPOD je poskytována všem nezle-
tilým dětem mladším 18 let bez 
jakéhokoliv rozdílu (bez diskrimi-
nace rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, 
náboženství apod.)

• SPOD je poskytována bezplatně
• SPOD se zaměřuje na ochranu dětí 

před tělesným nebo duševním nási-
lím, ochranu zdravého vývoje dětí 
z hlediska fyzického, psychického 
a mravního

• principem SPOD je sanace rodiny 
(metoda preventivní práce s rodinou 
v případech ohrožení vývoje dítěte)

• SPOD řeší všechny oblasti života 
dítěte – sociální, zdravotní,  
trestně-právní a rodině-právní

Co sociálně-právní ochrana dětí neřeší?

• péči o již zletilé osoby, tj. osoby starší 
18 let

• bez rozhodnutí soudu nepřebíráme 
práva a povinnosti plynoucí z rodi-
čovské odpovědnosti

• rodiče nezastupujeme v soudním 
řízení

• nesuplujeme rodiče při výchově 
jejich dětí 
 

AGENDY V OBLASTI SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ  
OCHRANY DĚTÍ:

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)

• SPOD je poskytována vždy s ohledem 
na nejlepší zájem, prospěch a blaho 
dítěte, ochranu rodičovství a rodiny 
a právo dítěte na péči a výchovu 
rodičů 

• SPOD se zaměřuje především na:
řešení krizových situací rodiny
rozpad rodiny
rozvod rodičů
úmrtí rodiče
finanční krize
problémy s otcovstvím
problémy v kontaktu rodiče 
se svým dítětem aj. 

• řešení krizových situací ve věci 
ubližování, týraní, zneužívaní, zane-
dbávání dítěte, ať už jeho příbuz-
ným, anebo cizí osobou

Domníváte se, že dítě ve vašem okolí je 
ohroženo? Můžete nás kontaktovat v pra-
covní době: 371 519 737, 371 519 738, 
371 519 741, 721 418 768, 725 004 922

Náhradní rodinná péče

• SPOD se zaměřuje na děti, které 
nemohou z různých důvodů vyrůstat 
ve vlastní rodině, a snaží se jim najít 
rodinu náhradní

• SPOD pomáhá řešit situace ve věci 
svěření dítěte do péče jiné osoby

• SPOD pomáhá řešit situace ve věci 
svěření dítěte do pěstounské péče

• SPOD pomáhá řešit situace ve věci 
svěření dítěte do osvojení 

• SPOD pomáhá řešit situace ve věci 
poručnictví

Můžete nás kontaktovat v pracovní době:
371 519 737, 371 519 738, 371 519 741

KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ

• SPOD pomáhá řešit výchovné pro-
blémy dítěte – záškoláctví, útěky 
z domova, páchaní trestné činnosti, 
zneužívaní návykových látek, uží-
vání alkoholu, nerespektování rodičů 
a jiných osob odpovědných za výchovu

Můžete nás kontaktovat v pracovní době: 
371 519 737, 371 519 738, 371 519 741

Nevíte si rady v některé z uvedených 
oblastí? Vyslechneme vás, budeme s vámi 
hledat řešení, doporučíme vám další 
odborníky.

Správní obvod ORP Nepomuk je tvo-
řen těmito obcemi: Čížkov, Čmelíny, 
Hradiště, Chlumy, Kasejovice, Klášter, 
Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, 
Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, 
Nepomuk, Neurazy, Nezdřev, Oselce, 
Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby, Tojice, 
Třebčice, Vrčeň, Žinkovy, Životice.

Plzeňský kraj 
podpořil rozvoj 
cyklistiky v regionu

Město Nepomuk v červnu otevřelo 
novou městskou cyklotrasu. Ta spo-
juje nádraží s Přesanickým náměstím 
a vede po současných pozemních komu-
nikacích. Kromě odpočívadel či stojanů 
na kola na ní najdete rovněž tři infor-
mační tabule s popisem místních muzeí 
i památek, obchodů, poskytovatelů slu-
žeb a dalších potřebných informací. 
Hlavní z nich je u kostela svatého Jana 
Nepomuckého. Mikroregion Nepomucko 
zároveň dokončil projektovou dokumen-
taci na Cyklostezku Helenka spojující 
Klášter s Dvorcem pevným povrchem. 
V současné době je aktivně připravována 
žádost o dotaci na realizaci této stezky. 
Oba projekty byly podpořeny z programu 
„Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklis-
tické dopravy v Plzeňském kraji“.

www.turisturaj.cz

Protokol o zkoušce pitné vody (25. 5. 2016)

Andělé „slétli“ na zem

Dne 15. 6. došlo k sejmutí barokních andělů ze štítu kostela svatého Jana 
Nepomuckého. Jejich havarijní stav nadále neumožňoval ponechání na původním 
místě. Po sejmutí byly sochy provizorně umístěny do Svatojánské zahrady u kostela, 
kde si je můžete prohlédnout zhruba do konce července. Farnost počítá s vyhlášením 
sbírky na zhotovení kamenosochařských kopií, vzhledem k předpokládaným nákladům 
v řádu 500 000 Kč se bude patrně jednat o dlouhodobý proces. Kostel svatého Jana 
Nepomuckého je bez andělů o něco méně impozantní a poslední snímek pravého 
z nich ještě na štítu kostela je zcela po právu naším snímkem měsíce června.

Nefestík se vydařil

Každým rokem se pořadatelský tým (z. s. Nepal) snaží naservíro-
vat publiku to nejzajímavější, co se objevilo na „jihozápadočeské“ 
klubové scéně nebo alespoň pozvat nějaké vystupující, kteří u nás 
ještě nehráli. Jak jedním dechem dodává ředitel festivalu Jakub 
Kurc: „Výjimky ale samozřejmě potvrzují pravidlo. Stylový záběr 
je široký jak delta Dunaje nebo alespoň soutok Labe s Vltavou.“ 
Snímek zachycuje Romana Černíka při představení „O Dolfíčkovi 
a Vlastě“. Jedná se o autorské představení Romana Černíka oce-
něné na festivalech Loutkářská Chrudim a Wolkrův Prostějov. 
Životní pouť dědečka Adolfa se stala nejen osobním vyznáním 
lásky, ale zároveň procházkou dvacátým stoletím v západních 
Čechách. Přes drobné, domácími loutkami i jejich polotovary nebo 
troskami zpracované osudové situace, nabízí tragikomický pohled 
na osobní situace malého člověka uprostřed velkých dějin. Roman 
Černík ve své performanci ohledává hranici mezi osobním vyprá-
věním a divadlem, výsledkem je působivá a v každém představení 
jedinečná jevištní akce.
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Soutěž o návrh pro umělce  
nejen z regionu

Město Nepomuk vyhlásilo 31. 5. 2016 výtvarnou soutěž o návrh uměleckého díla 
na téma sv. Jan Nepomucký. Kruhový objezd, kde má dílo stát, zpomaluje trasu 
na hlavním tahu z Plzně do Českých Budějovic a také funguje jako jedna ze vstupních 
bran do města. Město přesně nespecifikuje, jakou podobu bude ztvárnění tématu 
mít, ani jeho umístění neomezuje pouze na samotný kruhový objezd; primární 
motivací k vyhlášení soutěže je ale kultivace tohoto prostoru. Soutěžní podmínky jsou 
zveřejněny na webu města pod odkazem http://bit.ly/1Xjuz3B, kde najdou soutěžící 
i doplňující podklady. Návrhy musejí být zadavateli dodány do 17. 10. 2016, výsledek 
soutěže bude oznámen během listopadu.

Monika Bechná

Fotosoutěž „Pozor, vyletí ptáček!“  
nabírá na obrátkách

Začíná červenec, měsíc dovolených. 
S sebou na daleké cesty či na výlety po kraji 
nezapomeňte přibalit rovněž fotoapa-
rát. Hrajeme o hodnotné regionální ceny 
a poukazy na fotoslužby v částce 10 000 Kč.

Soutěžní kategorie:

1) Fotografie z cest a dovolených v roce 
2016 (rodinné momentky – selfie – akce 
a dobrodružství – města a příroda) – 
území mimo Mikroregion Nepomucko 
(celý svět)

2) Nepomucko v roce 2016 (města/obce 
– akce – příroda) – území Mikroregionu 
Nepomucko: http://bit.ly/1ZZM0Ue

3) Nepomuk na dobových fotografiích: 
40. – 90. léta (historické fotografie města 
a lidí ve městě z rodinných alb) – území 
města Nepomuk (Nepomuk, Dvorec)

Formulář s pravidly si můžete stáhnout 
na http://fotosoutez2016.nepomuk.
cz či vyzvednout v informačním centru 
Nepomuk, kam je zároveň možné donést 

fotografie ke stažení/naskenování. 
Uzávěrka je 31. 8. 2016. Informace 
na telefonním čísle 604 442 409.

Čtyři nejlepší fotografie z každé 
kategorie budou oceněny a na podzim 
vystaveny v obchodním domě Úslava 
na nepomuckém náměstí. Soutěž 
organizuje Mikroregion Nepomucko 
ve spolupráci s městem Nepomuk 
v rámci projektu Římskokatolické 
farnosti – arciděkanství Nepomuk 
„Naděje pro kapličku Šlépěje“, 
podpořeného z grantu Nadace VIA.

Nepomuk v hledáčku 
novinářů

V úterý 31. 5. navštívily Nepomuk novi-
nářky z Českého rozhlasu Plzeň a z infor-
mačního serveru plzen.cz, aby zjistily, 
co je ve městě nového, jaké jsou plány 
na letní sezónu a čím se město může 
pochlubit turistům. Kromě architekto-
nických památek se ve Svatojánském 
muzeu detailně seznámily se svatoján-
skou legendou a svatojánským kultem, 
v nové expozici Městského muzea s pří-
během Černých baronů, ale zaujal je 
i Rodný dům Augustina Němejce a také 
místní spolkový život – zejména aktivity 
Atelieru – K a spolku Nepomucké kucha-
řinky. Zvaním novinářů na tzv. press tripy 
chce město aktivně spolupracovat na své 
propagaci a zvýšit informovanost široké 
veřejnosti o svých aktivitách. 

Monika Bechná

Radost v duši,  
leč trochu i obavy

Nadšeně proběhlo dne 28. května setkání 
bývalých studentů gymnázia, nazýva-
ného později i jinak, v našem nenapo-
dobitelném poutním městě Nepomuku. 
V krásném secesním sále komplexu 
U Zeleného stromu se nás sešlo opravdu 
mnoho. Byli přítomni i 2 letití profesoři, 
dále absolventi svěží, ale i ti pozname-
naní věkem odpovídajícím časovému 
odstupu od uzavření našeho gymnázia. 
Byla přítomna i stále krásná absolventka 
Mařenka Jiskrová (Kolářová), jejíž rodině 
totalita vyrvala z rukou celý areál hotelu, 
kde se setkání odbývalo, včetně býva-
lého pivovaru. Zazpívali jsme si s chutí 
Gaudeamus igitur společně s paní učitel-
kou z nepomucké školy Danou Královou, 
která má obdivuhodný hlas, přidávali 
jsme se k písním místního sboru i vystou-
pení malého lidového souboru z Plzně. 
A především jsme spolu hovořili a hovo-
řili a připomínali si naše osudy, vzpo-
mínali na již zesnulé kolegy i profesory. 
Za doc. Emilem Koutským chodili četní 
abiturienti a vděčně vzpomínali na jeho 
matinku slovy uznání za výchovu k lásce 
k naší mateřštině.

Byla to léta poznamenaná totalitou, 
tzv. Vítězným únorem, snahou „dědka" 
Nejedlého přiblížit se sovětskému 
systému středního školství, které degra-
dovalo tam i zde. V zátiší starobylého 
náměstí však probíhalo v téměř klasické 
atmosféře povznášející studium díky vět-
šině pánů profesorů. Pravda, pronikla 
sem politická opatření, někteří studenti 
byli zdeptáni, mně např. ještě v roce 
1960 (to se již jinde v ČSSR nečinilo!) 
se samými výbornými na maturitním 
vysvědčení bylo jednoznačně odepřeno 
vysokoškolské studium, třídní prof. Škar-
dová se později veřejně doznala, že zákaz 
podepsala, pravda – říkala, že k tomu 
byla donucena, ale lítost žádná, pak jsem 
2 roky dělal pomocného dělníka v Závo-
dech Vladimíra Iljiče Lenina, abych „se 
přiblížil k dělnické třídě" a pak mi bylo 
dovoleno studovat výhradně na plzeňské 
technice, což byl obor mimo můj zájem. 
Takové doby se již nesmí opakovat.

Město bez střední školy není pravým 
městem. Kdy se podaří napravit politic-
kou křivdu, jakou byl přesun gymnázia 
do Blovic? Kéž by byla v Nepomuku ale-
spoň nějaká jiná střední škola! Vím, že 
je to úkol velmi těžký, ale snad se někdy 

zdaří, byli jsme již velmi blízko se střední 
školou hasičskou, jedinou v Čechách, 
nevyšlo to, ale jistě něco podobného vyjde 
v budoucnu.

Zamýšlím se i nad průběhem mše 
svaté v kostele sv. Jana Nepomuckého 
před vlastním setkáním, skvěle celebro-
vanou Paterem Slávkem Holým, vikářem 
sušicko-nepomuckým. Ač účast na samot-
ném setkání byla větší než minule, 
v kostele bylo účastníků méně. Nechci 
dělat misionáře katolické církve, ale měli 
bychom se zamyslet nad tím, že Evropa 
začíná zažívat těžké časy, dlouhodobé 
vakuum víry nemá v tomto století místo. 
Jestliže Evropa bude nadále polevovat 
ve své křesťanské víře, naši zemi zaplaví 
víra Mohamedova a za 60–70 let bude 
krásný pohled z budovy gymnázia na věže 
nepomuckých kostelů přiškrcen 2 meši-
tami tlačícími se zprava i zleva na naše 
věže, pokud ještě všechny budou, a to se 
všemi důsledky. Pravda, nás, účastníky 
setkání, to již nepostihne, ale mějme 
odpovědnost za příští generace, alespoň 
v té naší malinké zemičce můžeme učinit 
mnoho. Přitom legenda sv. Jana Nepo-
muckého přímo vybízí ke křesťanskému 
jednání, postavit se islámu cestou srdce, 
vzdělání a víry.

Našemu městu Nepomuk lze za akci  
nejupřímněji poděkovat. Pravda, nad 
pravopisnou chybou v pozvánce, která 
trochu kalila naši radost a nad níž by 
paní prof. Koutská bývala zaslzela, lze 
zabědovat, i vedení města k této opravdu 
slavnostní akci mohlo zvolit  jiný oděv 
než texasky.

Jsem přesvědčen, že i město učinilo 
dobrou investici. Mezi účastníky, z nichž 
někteří se dostali do Nepomuku po dlou-
hých létech a na vlastní oči nemohli 
uvěřit devastaci dolní části našeho staro-
bylého náměstí, provedené bolševikem 
v jeho posledním tažení, byl se slovy „při-
jedeme sem brzy s vnuky a přáteli ukázat 
jim město našeho studijního mládí, zaslu-
huje si to“ slyšet obdiv k současnému 
nepomuckému kulturnímu zázemí zahr-
nujícímu m. j. čtyři muzeální místa.

Zejména město prosím, sejděme se 
brzy zase, vždy tak po dvou létech, jistě 
bychom rádi poskytli i finanční příspěvek 
na pokrytí nákladů.

Vladimír Väter

Ještě malé ohlédnutí 
za setkáním bývalých 
gymnazistů

Svou školu i město Nepomuk desítky let 
vzorně reprezentuje dětský pěvecký sou-
bor Písnička, vedený Mgr. D. Královou. 
Při přehlídkách dětských pěveckých 
souborů se žáci pravidelně umísťují 
na předních místech. Letos svým citlivě 
sestaveným programem potěšili účast-
níky setkání nepomuckých středoškoláků. 
Ti se k nim rádi připojili se závěrečnou 
písní Gaudeamus igitur. O zdařilý prů-
běh setkání se nemalou měrou zaslou-
žila Mgr. J. Vopalecká a její syn a dcera. 
Při dopolední mši svaté spolu se svými 
kolegyněmi, členkami souboru Canto 
Nepomucenum, svým zpěvem doprovázely 
průběh obřadu. Odpoledne se „rodinné 
trio Vopaleckých“ výrazně zapojilo do pro-
gramu setkání středoškoláků.

Marie Horová

Královna Johanna  
vládne Swalmenu  
i Nepomuku

Ve druhém červnovém týdnu přiví-
tal Nepomuk letité přátele z partner-
ského města Swalmen (dnes součást 
Roermondu) v Nizozemsku. Na pro-
gramu měli návštěvu Atom muzea, fol-
klórních slavností ve Vrčeni, návštěvu 
Čížkova, nepomucké oslavy 140. výročí 
sboru hasičů či návštěvu nepomucké 
ZŠ. V sobotu 11. 6. oslavila členka 
výpravy Johanna Cox – Geraedts, která 
se zúčastnila všech dosavadních návštěv 
Nepomuku, své 83. narozeniny a byla při 
této příležitosti jmenována neformální 
královnou obou spřátelených měst.

Poliklinika bude 
uzavřena

Z důvodu přerušení dodávky elektrické
energie bude dne 14. 7. uzavřena 
Poliklinika. Pro akutní případy
bude k dispozici v omezeném režimu 
ordinace praktického lékaře MUDr. Ládové.
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49+1 důvodů proti odvolání  
Patera Vítězslava Holého z Nepomuku
Stalo se nemilou tradicí dnešní doby, že 
tzv. administrátoři farností jsou po něko-
lika letech vystřídáni a posláni na jinou 
farnost, kde začínají od znovu. Nyní se 
podobná akce chystá i v Římskokatolické 
farnosti – arciděkanství Nepomuk, jejímž 

administrátorem a duchovním správcem 
je Pater Vítězslav Holý. Jediný oficiálně 
sdělený důvod je ten, že „administrátoři 
nejsou voleni doživotně“. K  převelení 
má dojít dne 14. 8. Pater Holý by rád 
na Nepomucku působil i nadále.

Zeptali jsme se: Co vy osobně uděláte na podporu Patera Holého? 
Jiří Švec, starosta města Nepomuk
Na městské radě jsem inicioval založení 
podpůrné podpisové akce, pokusím se 
spojit s předními církevními hodno-
stáři a osobně v červenci předám Mons. 
ThDr. Vlastimilu Kročilovi, českobudě-
jovickému biskupovi, sebrané podpisové 
archy. Patera Holého si velmi vážím, vní-
mám ho jako jednu z předních osobností 
města, s kterou se nechci rozloučit.

Pavel Jiran, zastupitel města 
Nepomuk a zakládající člen Matice 
Svatého Jana Nepomuckého
Rozhodně se budu snažit být nápo-
mocen setrvání Patera Slávka, kterého 
si vážím nejen jako dobrého pastýře, 

ale také, a to především, jako dobrého 
přítele. Při představě, že tento člověk 
opustí Nepomuk, je mi smutno. Má totiž 
v Nepomuku před sebou ještě mnoho 
důležitých a prospěšných úkolů. Není 
moudré vytrhávat pevně zakořeněný 
zdravý strom ze živné půdy.

Pavel Motejzík, manažer 
Mikroregionu Nepomucko
Byl jsem v polovině června osobně 
prezentovat Mons. ThDr. Vlastimilu 
Kročilovi, českobudějovickému bis-
kupovi, aktivity na Nepomucku a zdů-
razňoval jsem, že vzájemná podpora 
a spolupráce Mikroregionu Nepomucko 
není automatická a závisí především 

na dobrých a letitých vztazích s nepom-
uckým vikářem. Rád bych celou věc co 
nejvíce zmedializoval v nadregionálních 
médiích a navštívil spolu se starostou 
Jiřím Švecem přední církevní hodnostáře 
naší republiky. Tuto akci vnímá několik  
místních coby pokračování akce K z dob 
komunistické diktatury, a pokud bude 
vikář odvolán, naruší to vzájemné vztahy 
na mnoho příštích let. Věřím, že se celá 
situace podaří zvrátit a vikář Holý bude 
navíc jmenován nepomuckým arciděka-
nem. Nepomuk není obyčejnou farností, 
kde lze ze dne na den zpřetrhat 14 let 
budování vazeb v rámci celého světa. 
Pokud si to církev neuvědomí, bude to 
bolestná ztráta pro obě strany.

Zeptali jsme se: Proč by měl Pater Holý zůstat na Nepomucku?

Jana Vopalecká,  
zastupitelka obce Myslív
Ráda bych tlumočila stanovisko zastu-
pitelstva Obce Myslív k nastalé situaci. 
Zastupitelé se vyjádřili takto: Pater Holý 
se zodpovědně stará o svěřenou farnost 
i o nemovitý majetek, dobře zajišťuje 
jeho údržbu a opravy. Velmi si vážíme 
jeho dobrých vztahů s farníky i se sprá-
vou obce. Dobře funguje vzájemná spo-
lupráce. Jsme hrdí, že opravená fara 
v Myslívě získala v roce 2015 na výstavě 
„Má vlast cestami proměn“ první cenu 
v diváckém hlasování. V současné době se 
pracuje na opravě památkově chráněné 
zdi kolem farské zahrady a na zajištění 
velké opravy varhan. Snaha o získání pro-
středků na posledně zmíněnou opravu 
byla prvotním impulzem pro pořádání 
různých benefičních kulturních akcí, ať 
už se jedná o koncerty duchovní hudby 
či například Noc kostelů. Samotné 
akce se však postupně staly již tradicí 
a významně přispívají k rozvoji kulturního 
života v obci a ke stmelování lidí. Vztahy 

založené na důvěře se budují řadu let. Byli 
bychom rádi, kdyby tyto vzájemné vazby 
obohacující obě strany zůstaly zachovány. 

Edita Adlerová, významná 
mezzosopranistka, Starý Smolivec
Vím, že odvolání administrátorů bývá 
v církvi standardní praktika, ale poutní 
místo Nepomuk vidím jako výjimečné 
a hodné opravdu zvláštní pozornosti. 
Myslím, že tímto zásahem se zpřetrhá 
mnoho jemných pout po léta budovaných 
a to nejen osobních, ale hlavně i těch, 
které se týkají dle mého nejslavnějšího 
českého světce, sv. Jana Nepomuckého. 
Nepomuk je jeho rodiště, tedy nejdůle-
žitější místo, do kterého proudí tisíce 
poutníků ročně. Proto také byla založena 
Matice Svatého Jana Nepomuckého, které 
jsem členkou, aby byl mimo jiné dán 
jasný program péče o toto místo a tohoto 
světce. Pan farář Holý je jednak jeden ze 
zakládajících členů, je protektorem a je 
velmi důležitou osobou celého systému. 
Jeho odchodem je přímo ohrožen chod 

celé organizace i podlomeno mnoho sou-
vislostí, které pramení z nezištné spolu-
práce lidí a farníků. Samozřejmě, nikdo 
není nenahraditelný a asi existují nějaké 
důvody, proč faráře odvolat. Ale myslím 
si, že by se mělo opravdu s velkou odpo-
vědností k významu světce i místa ještě 
jednou uvážit, jestli se tímto krokem spíše 
nepodlomí důležité aktivity ve vlastních 
řadách, neboť kdo jiný, než církev, by měl 
mít zájem o iniciativu lidí ve věci aktivní 
péče o našeho nejslavnějšího světce?

Anna Brožíková, kostelnice, Nepomuk
Jsem rozhodně pro to, aby zde zůstal. 
Jsme na něho zvyklí a máme ho rádi. 
Rozhlédněte se kolem sebe, kolik toho 
za dobu působení v Nepomuku vyko-
nal. Proč si po těch letech máme zvykat 
na někoho jiného? Zažila jsem mnoho 
situací, kdy jsme ho coby farníci potře-
bovali, nyní potřebuje on nás. Pokusím 
se proto sehnat co nejvíce podporujících 
podpisů a budu se pravidelně za jeho setr-
vání v Nepomuku modlit.

A jaké jsou naše argumenty proti  
odvolání Patera Holého z Nepomuku?

1   Rada města Nepomuk jednohlasně odsouhla-
sila dne 22. 6. vznik výboru na podporu pone-
chání Patera Holého v Nepomuku.

2   Valná hromada Mikroregionu Nepomucko  
(27 obcí) jednohlasně všemi přítomnými sta-
rosty odhlasovala dne 22. 6. podporu Patera 
Holého a vznik podporující „petiční“ akce.

3   Jedná se o jednoho z nejoblíbenějších Paterů 
v historii města.

4   Je pastýřem, který má bezmeznou podporu 
věřících i celé řady „nekatolíků“.

5   Domníváme se, že na prvním místě by měli 
být věřící a památky pod patronací církve, ne 
potřeby a zájmy jiných.

6   P. Holý inicioval vznik Matice sv. Jana 
Nepomuckého a je jejím protektorem 
(ochráncem).

7   To, co výborně funguje, by se nemělo kazit 
prostřednictvím vyšší moci.

8   Celá řada lidí, především z nejstarší gene-
race, se s jeho odchodem z Nepomuku nikdy 
nevyrovná.

9    Pater Holý je srdcařem, který svému životnímu 
poslání věnuje téměř veškerý volný čas,  
a u dobrých skutků neřekne nikdy ne.

10    Je vikářem - spravuje vikariát 
Sušice-Nepomuk.

11   Nepomuk je významným poutním městem  
a potřebuje významného a silného správce.

12    Mnozí Patera Holého považují za člena 
rodiny a on má rodinu u mnohých z místních 
obyvatel.

13   Považuje Nepomuk za svůj domov a domov  
se neopouští lehce nikdy.

14   Mikroregion Nepomucko oceňuje správce 
farnosti natolik, že v posledních čtyřech 
letech zpracovává zdarma pro farnost pro-
jekty obnovy památek, které jsou bezezbytku 
úspěšné a díky kterým se podařilo získat pro 
farnost prozatím zhruba 3 miliony korun.

15   Mikroregion Nepomucko docílil například 
zařazení žinkovského areálu v majetku far-
nosti do Programu záchrany architektonic-
kého dědictví ČR, ze kterého je tato památka 
podporována pravidelně až do celkové obnovy.

16   Město Nepomuk oceňuje správce far-
nosti natolik, že přispívá ze svého rozpočtu 
na obnovu a údržbu nepomuckých pamá-
tek v majetku farnosti každoročně částkou 
200 000 Kč.

17   Pater má podporu u zastupitelstev obcí, ve kte-
rých působí.

18    Odvolání má proběhnout v předvečer svátku 
Nanebevzetí Panny Marie, který je jedním 
z nejvýznamnějších svátků našeho kraje.

19   Je naplánována řada akcí s jeho přímou účastí, 
například mše svatá s odkazem na výše uve-
dený mariánský svátek na Zelené hoře (20. 
8.), poutním místě, jehož tradici Pater Holý 
obnovuje.

20   Pater Holý pravidelně zastupuje město 
na významných svatojánských a jiných akcích.

21    Řada významných projektů je ve fázi rozpra-
covanosti žádostí a jen s obtížemi na ně může 
být plynule navázáno  někým jiným.

22   Pater je iniciátorem vzniku uměleckého díla 
na kruhovém objezdu U Pyramidy a je před-
sedou odborné komise, která má na podzim 
vybrat vítěze.

23   V roce 2029 proběhnou velké svatojánské 
oslavy spojené s třísetletým výročím svatoře-
čení Jana Nepomuckého, na jejichž přípravě se 
postupně pracuje.

24   Pater Holý inicioval obnovu milečských varhan 
a ve spolupráci s PhDr. Richardem Böhnelem 
a dalšími dotáhl projekt do konce.

25   Inicioval obnovu sochy Zelenohorské madony 
a spolu s Mikroregionem Nepomucko a obcí 
Klášter projekt dokončil.

26   Na řadu regionálních projektů přispěl ze svých 
soukromých peněz, například na obnovu 
Madony či vznik hlavního oltáře zelenohor-
ského kostela, který bude realizován v letech 
2016–2017.

27    Je vedoucím projektu Naděje pro kapličku 
Šlépěje, podpořeného z Nadace VIA a zahrnují-
cího kromě obnovy omítek kaple několik vzdě-
lávacích akcí, které v současné době probíhají.

28   Často je vidět v pracovním oděvu, kostely 
a další památky pod jeho dohledem vzkvétají, 
včetně přilehlého okolí.

29    Inicioval vznik Malého svatojánského muzea 
pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého 
a obnovu přilehlé Svatojánské zahrady.

30    Díky jeho osobě má Nepomuk řadu přátel-
ských vazeb, například s městem São João 
Nepomuceno v Brazílii či nizozemským 
Swalmenem.

31    Při návštěvě velvyslance ČR v Brazílii Jiřího 
Havlíka i delegátů z Jižní Ameriky bylo dojed-
náno, že Pater Holý povede příští rok nepo-
muckou delegaci na oslavy svatojánského 
svátku v Brazílii.

32    Inicioval obnovu Svatojánského muzea 
a podílel se na ní.

33    Probíhá obnova neurazského kostela a sbírka 
na nový zvon, kterou inicioval.

34   Pod jeho dohledem probíhá obnova 
sochařského souboru Lazara Widemanna 
v Žinkovech, nejcennějšího sochařského 
souboru v exteriéru jižního Plzeňska, 
na kterou v letošním roce má navázat 
obnova ohradní zdi.

35    Vzhledem k důvěře věřících získal několik 
významných příspěvků pro farnost v řádu 
milionů korun, například z pozůstalostí.

36   Pod jeho dohledem probíhá obnova církevních 
areálů v Myslívě a v Prádle a úzká spolupráce 
s obyvateli těchto obcí.

37   Podílí se na organizaci řady oblíbených 
zájezdů „Za poznáním historie Nepomucka“, 
které utužují vzájemné vazby a přátelství 
(Klášter Ebrach, Kostel sv. Jeronýma ve Vídni, 
Žďár nad Sázavou apod.).

38   Na podzim je očekávána delegace ze Žďáru 
nad Sázavou, která byla dohodnuta ve Žďáru 
dne 18. 6., a Pater Holý má být na oplátku prů-
vodcem žďárských farníků v Nepomuku.

39    Je připravována sbírka na obnovu barokních 
andělů z kostela sv. Jana Nepomuckého.

40   Pater Holý inicioval či se podílel na obnově 
řady místních památek, křížků, kapliček, 
božích muk či soch v celém kraji.

41    Pod jeho dohledem se připravuje snaha 
o zápis souboru nepomuckých památek 
na seznam Národních kulturních památek ČR.

42    Pod jeho dohledem se připravuje průzkum 
a následné odkrytí gotických a renesanč-
ních fresek v kostele sv. Jakuba v Nepomuku, 

předpokládají se nejcennější církevní objevy 
na území Plzeňska za poslední století.

43    Úzká spolupráce farnosti/biskupství s obcemi 
bude do budoucna stále potřebnější, přede-
vším s ohledem na církevní restituce.

44    Bezplatná pomoc všech jednotlivců a subjektů 
není automatická a závisí na letité vzájemné 
důvěře a spolupráci.

45   Ve větším městě nebude nikdy šťastným.

46    Statut administrátora je něco jako „správce 
farnosti na zkoušku“. Pater Holý by spíše než 

přeložen měl být jmenován řádným arcidě-
kanem, osvědčil se totiž za 14 let působení 
v Nepomuku více než dobře.

47   Hlas lidu, hlas boží.

48   Někdy i jeden skutek může změnit svět.

49   Přátelé se neopouštějí.

50   …………………………………………............................
............................................................................ 
(doplňte si svůj důvod  
a podpořte Patera Holého)

Hlasujte v anketě na www.nepomuk. cz či připojte podpis na podporující listinu 
a zároveň pomozte zajistit další podpisy ze svého okolí.

Podporující listinu si můžete stáhnout na http://bit.ly/28YfXk6  
či podepsat během bohoslužeb, v informačních centrech mikroregionu  
či na podatelně Městského úřadu Nepomuk. Čas je pouze do 20. 7. 2016.
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Krátké zprávy 
Dobrá srdce v Čížkově. Úctyhodných 25 tisíc vybrali lidé 
v čížkovské sbírce na pomoc postižené Sofince, která zoufale 
potřebuje elektrický vozík s příslušenstvím. Například 
místní hasiči vybrali 2 000 Kč, stejně tak hasiči z okrsku, 
hosté v místní hospodě darovali celkem 8 770 Kč a hosté ze 
Swalmenu při návštěvě Čížkova přispěli částkou 100 eur. 
Čížkovským za Sofinku děkujeme a upřímně smekáme.

Kouzelná flétna hlásí vyprodáno. Na Barokní slavnost s operou 
Kouzelná flétna na Zelené Hoře (20. 8.) byly 2 měsíce před akcí 
vyprodány všechny základní vstupenky (199 Kč/ks). Zbývají 
poslední vstupenky, obohacené o možnost dopravy z Plzně, 
přípitek na zámku a prohlídku zámku (300 Kč/ks). Zakoupíte 
je přes www.plzenskavstupenka.cz či informační centra 
Nepomuk a Spálené Poříčí. V opeře účinkuje například i známý 
herec Petr Vacek či vycházející hvězda operního nebe Adéla 
Škopková. Součástí programu budou také vůně baroka či pravý 
barokní ohňostroj.

Zvítězili hasiči z Přešína. V sobotu 4. 6. se v Čečovicích konalo 
okrskové cvičení čížkovského okrsku. Do okresního kola 
zaslouženě postupuje Přešín, který předvedl nejlepší výkon. 
Druhé skončily Tojice, třetí Čížkov, čtvrté byly domácí Čečovice.

Krajské infocentrum nyní v Plzni. Na náměstí Republiky 
najdeme vedle pasáže NAVA nové informační centrum 
Plzeňského kraje a Bavorska. Otevřeno je každý všední den 
od 9:00 do 18:00 hodin.

Povodí vyčistí Muchovku. Povodí Vltavy by mělo koryto Mu-
chovky vyčistit od rekonstruované regulace v ulici U Potoka 
zhruba až k čističce, a to někdy v průběhu letošního roku.

Ulička zpřístupněna po sedmi letech. Zásluhou zastupitelstva 
města Nepomuk byla zpřístupněna cesta Školní – Nádražní. 
Obyvatelé i návštěvníci školy si tak po letech mohou opět výraz-
ně zkrátit cestu do této části města.

Vážná nehoda u Podhůří. Operační středisko vyslalo 14. 6. 
hasiče z Nepomuku k vážné dopravní nehodě dodávky. Vozi-
dlo poblíž odbočky na Podhůří a Kotouň skončilo za svodidly 
ve stromě. Uvnitř zdevastovaného vozidla zůstal zaklíněný řidič. 
K nehodě letěl vrtulník LZS.

Výstava Atelieru-K prodloužena do konce prázdnin. Přes celé 
letní prázdniny bude o víkendech zpřístupněna výstava obrazů 
Atelieru-K ve stodole Rodného domu Aug. Němejce.

Vřesoviště mají naději. Koncem května proběhly cvičné požá-
ry v CHKO Brdy a nyní je zřejmé, že pomohly nejen unikátním 
vřesovištím, které zde rostou. Právě někteří chránění živočicho-
vé či rostliny potřebují požáry či polomy k tomu, aby v oblasti 
vydrželi.

Posílení vlakových spojů. Os 8917 jede nově v úseku Plzeň 
(21:08) – Nepomuk (21:50) i v sobotu, Os 8904 jede v úseku Ne-
pomuk (6:08) – Plzeň (6:53) i v neděli.

Ve Smolivci budou šlapat do pedálů. Třetí ročník cyklistického 
závodu Starý Smolivec – Dožice proběhne 1. 7. od 15 hod. Ob-
čerstvení u Brdského anděla zajištěno. 

Plzeň prožije atmosféru brazilského RIA. V době konání 31. let-
ních olympijských her v Rio de Janeiru od 5. do 21. srpna bude 
západočeská metropole jedním ze čtyř míst v Česku, kde vznik-
ne olympijský park (v areálu za OC Plzeň Plaza).

Na kapry do Kemnathu
Bavorský Kemnath má k Nepomuku ze 
všech partnerských měst vzdáleností 
nejblíže. Je ideálním cílem na celo-
denní nebo víkendový prázdninový výlet, 
do Kemnathu se totiž dostanete autem 
za dvě a půl hodiny. Nepomučtí mohou 
při návštěvě města zkusit najít všechny 
čtyři sochy sv. Jana, případně jít rodáka 
pozdravit do blízkého Waldecku, kde 
stojí jemu zasvěcený poutní kostel.  

Mezi největší lákadla Kemnathu patří 
podle Susanne Schiller z městského turi-
stického oddělení zejména Fantastická 
kapří stezka, která městem prochází. 
Je dlouhá necelé 3 kilometry a prove-
dou vás po ní barevné plastiky kaprů, 
které městu věnovali soukromí donátoři 
nebo instituce. Stezka vede i centrem 
města, kde je pro unavené turisty připra-
veno odpočinkové místo na takzvaném 
vodním podiu. Tady se odehrávají kon-
certy nebo divadelní představení – když 
budete mít štěstí, možná na nějakou 
uměleckou produkci natrefíte. Děti se 

zatím mohou vyřádit na hřišti ve tvaru 
ryby nebo lodi, kterou navrhl místní 
výtvarník R. Köhler. Protože kapři jsou 
kolem Kemnathu všude, kam se podí-
váte, můžete odtud vyjet i na Kapří 
cyklostezku. Ta je o něco málo delší 
než 23 km a provedou vás po ní – jak 
jinak – modří kapři. Vzhledem k tomu, 
že pojedete z 80 % po asfaltkách rovi-
natým terénem, měly by ji zvládnout 
i děti. Cestou potkáte několik restaurací 
a občerstvení, kde si můžete odpo-
činout. Místní doporučují například 
Landgasthaus Busch v Kötzersdorfu, kde 
mají otevřeno každý den od devíti ráno 
do půlnoci. Snad vás všudypřítomní 
kapři nepřesytí a dáte si u nich nějakou 
rybí specialitu – prý je tam umí výborně. 
Podrobný plán cyklostezky najdete v turi-
stických informacích na webu města.

Jen pro zajímavost – v okrese Tirsche-
nreuth, do kterého Kemnath patří, najdete 
přibližně 4.000 rybníků, osazených právě 
především kapry. Po zániku tradičního 

sklářského, porcelánového a železářského 
průmyslu zůstává chov kaprů jedním z hlav-
ních příjmů regionu.  
Pokud by vás snad více než rybniční kultura 
zajímala kultura lidská, má vám Kemnath 
také co nabídnout. Kromě akcí, které se 
ve městě pravidelně konají, můžete zavítat 
do Vlastivědného muzea, které disponuje 
mimo jiné slušnou sbírkou zbraní. Muzeum je 
otevřené pouze v neděli.

Jestli se rozhodnete v Kemnathu strávit 
delší čas, vydejte se do asi 80 km vzdále-
ného Tirschenreuthu, kde si v Muzejní čtvrti 
můžete prohlédnout osm muzejních expo-
zic. Kromě obligátní expozice rybářství, které 
disponuje několika akvárii, navštivte napří-
klad sbírku porcelánu, expozici věnovanou 
historii města nebo jesličkám. Na své si při-
jdou i milovníci současného umění. Pokud se 
do Kemnathu o prázdninách vydáte, pošlete 
nám fotografie z cesty a podělte se o své zku-
šenosti, rádi je předáme dál.

Monika Bechná

Dobrovolní hasiči oslavují

Tojičtí i zahrádečtí dobrovolní hasiči 
si v letošním roce připomínají 110 let 
od založení svých sborů. SDH Zahrádka 
pořádá při příležitosti výročí dne 16. 7. 
Setkání rodáků obce Zahrádka, na kte-
rém například vystoupí děti z hasičského 
kroužku, bude možné nahlédnout do sta-
rých fotografií i dokumentů obce, při-
pravena je i videoprojekce o historii či 
živá kapela. Přijet podívat se mohou také 
lidé, kterým se v Zahrádce narodili jejich 
předci. Začátek akce je ve 14.00 hodin. 

Bližší informace o programu a přihlášky 
na tel. 734 633 309 či www.obec-cizkov.cz.

Spojujícím prvkem obou výročí je 
pak výstava Jitky Košanové ze Zahrádky 
v tojickém srubu „miniZOO Tojice“ 
na téma „Ale je tady krásně“ – fotografie 
z přírody kolem nás, která bude v Toji-
cích nedaleko nutrií k vidění po celé 
léto. Vstupné je dobrovolné na podporu 
nutrií a klíče jsou k vyzvednutí u milé 
průvodkyně v nejbližším stavení (pokyny 
na dveřích srubu).

Noc kostelů v Myslívě

V pátek 10. června 2016 se myslívská far-
nost a obec zapojila do akce zvané Noc 
kostelů, která probíhá nejen v naší zemi, 
ale i v některých dalších evropských stá-
tech. Jde o skvělou příležitost k setkávání 
lidí, k poznávání našich křesťanských 
kořenů, ke hledání vlastních duchovních 
hodnot a k zamyšlení nad hodnotami 
našich předků. 

Myslívský kostel Nanebevzetí Panny 
Marie s románským jádrem je pro tuto 
příležitost ideálním místem s jedineč-
nou atmosférou. Pro veřejnost se otevřel 
po klekání v 18 hodin. Na všechny čekal 
pestrý program. Návštěvníci mohli zhléd-
nout výstavy obrazů a fotografií místních 
tvůrců a výstavu dětských prací ze ZŠ 
Nepomuk a ZŠ Pačejov. Mnozí s nadšením 
vystoupali také na věž, aby si prohlédli 
myslívské zvony. Před kostelem se chys-
taly děti ze ZŠ Nepomuk uvést divadelní 
hru o svatém Janu Mučedník z Nepo-
muku. Představení v režii Mgr. Jany 
Vopalecké, vedoucí Malého divadelního 
klubu od roku 2009, začalo v 19 hodin. 
V následujících dvou hodinách vystoupil 

pěvecký soubor Canto nepomucenum. 
V prvním vstupu zazněly meditativní zpěvy 
z Taizé, ve druhém pak duchovní písně, 
tentokrát převážně z 20. století. Varhany 
rozezněl Petr Vopalecký, který je na mys-
lívském kůru vlastně doma. V průběhu 
celé akce si mohl každý návštěvník zapá-
lit jednu ze svíček sestavených do tvaru 
srdce před obětním stolem, ztišit se 
v modlitbě či napsat vzkaz. Pro příchozí 
bylo venku na odpočivadle připraveno 
chutné občerstvení, které připravily místní 
ženy. Po 21. hodině už na místě zůstala 
jen hrstka lidí, přesto však i ta poslední 
hodina měla své kouzlo – kouzlo přicháze-
jící noci, ticha a přátelského rozhovoru. 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem, kdo pomohli s organizací a pří-
pravou, myslívským ženám za výborné 
pečivo, dětem a jejich rodičům za jejich 
podíl na realizaci představení, varhaní-
kovi i souboru Canto Nepomucenum 
a všem, kdo se zde sešli a vytvořili příjem-
nou atmosféru. 

Jana Vopalecká

Kaplička sv. Prokopa 
v Nekvasovech 
slaví výročí

Dominantou obce Nekvasovy je Kaplička 
sv. Prokopa. První, dřevěnou kapličku 
zde postavili v roce 1203 horníci, kteří 
v nedalekém vrchu Vráž kutali zlato 
a kaplička jim sloužila jako modlitebna. 
Roku 1252 byla přestavěna na kamennou. 
V roce 1478 kapličku rozebrali a vypá-
lili husité. Znovu obnovena byla až roku 
1671 a v roce 1816 proběhla poslední 
úprava do podoby, jakou známe dnes 
i s vyznačeným letopočtem v průčelí. 
Před setkáním rodáků v roce 2013 byla 
provedena poslední celková oprava kap-
ličky včetně interiéru. Původní, zcizený 
obraz sv. Prokopa byl nahrazen obrazem 
novým a pod letopočet 1816 byl doplněn 
nápis „SVATÝ PROKOP“. V letošním roce 
tedy uplyne 200 let od obnovení kapličky 
do současné podoby.

Jan JáraVý
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Jiří Pomahač přednášel v Nepomuku

Vzácnou návštěvu přivítalo město 
Nepomuk 15. 6. v zaplněné kulturní sto-
dole Rodného domu Aug. Němejce. 
Přednášet sem na pozvání Mikroregionu 
Nepomucko a KIC Nepomuk přijel 
JUDr. Jiří Pomahač, bývalý starosta měs-
tyse Žinkovy. Téma besedy „Vlastivědná 
sbírka Žinkovska“ bylo doslova vyprá-
věním o jeho vlastních kořenech, neboť 
právě Pomahačův dědeček se zaslou-
žil o vznik, otec později o rozvoj a sám 
Jiří Pomahač o udržení a nové sídlo této 
jedinečné sbírky, která byla založena 
před více než sto lety. Ač měla především 
za minulého režimu mnohdy namále, 
podařilo se ji uchovat pro naše a snad 
i budoucí generace.

Formou videoprezentace mohli poslu-
chači nahlédnout na jednotlivé exponáty 
sbírky, z nichž nejstarší nález, svědčící 
o přítomnosti pravěkého člověka na Žin-
kovsku (4000 př. n. l.), pochází z obce 
Vojovice, ze sadu čp. 6. Nález se skládá 
ze čtyř střípků s lineárními rýhami. Mezi 
další zajímavé exponáty patří zuby z prv-
ních domestikovaných hospodářských 
zvířat, ozdoby koňského postroje staré 
3000 let, nádoby prvních Slovanů či brusle 
milavečské kultury. O tvořivosti našich 
předků vypovídají ozdobné kachle či staré 
sekyrky, mezi poklady lze zařadit i na Žin-
kovsku nalezený groš či denár. Sbírka byla 

v minulosti dvakrát vykradena, v roce 1970 
a v roce 1971. Zatímco poprvé se podařilo 
většinu exponátů vypátrat a vrátit, podruhé 
přišla nazmar nejen řada svatých obrázků 
na skle, ale i historické, palné zbraně - 
muškety a arabské pušky – a dále pak 
i brnění, drátěné košile, meče a šavle, tur-
najové postroje…

Během přednášky došla řeč rovněž 
na historii školství, sokola, světových 
válek, běžných předmětů domácnosti či 
pracovních pomůcek. Jiří Pomahač poli-
toval toho, že v dobách první republiky 
zůstaly z uvažované nové školy pouze 
plány, vyčleněné místo pro její stavbu 
po válce zabral kravín.

Zajímavou historii mají také jednot-
livá stavení v městysi, např. statek U Slívů 
(čp. 19), v roce 1931 zbořený a adaptovaný 
do podoby rodinné vilky. Nazmar tehdy při-
šla lípa svobody vysazená roku 1919, přes 
silnici byla přesunuta barokní kaplička, 
zbořená o několik desetiletí později (roku 
1966). Pouhý rok poté byla zdemolována 
kaplička další, kterou nahradily veřejné 
záchodky Hotelu U Zlatého jelena. Doba se 
po únoru 1948 rychle změnila a kapličkám 
už nebylo přáno. Pochvalu si však zaslouží 
kaplička třetí, která měla být v minulosti 
rovněž zbořena a majiteli Šrámkovi bylo 
doporučeno, aby na jejím místě vystavěl 
garáž pro svůj automobil, nicméně ten 

nepodlehl tlaku režimu, kaplička přežila 
a v nedávné době byla díky Šrámkovým 
důstojně opravena a vyzdobena. 

Jiří Pomahač nezapomněl fakt, že 
v současné době památkám v městysi 
svítá na lepší časy, pozitivně kvitovat. Pro-
běhla obnova pomníku padlým, několik 
let probíhá restaurování soch Lazara Wide-
manna, letos započne záchrana barokního 
sloupu s Madonou Immaculatou i ohradní 
zdi kostela. Novou fasádu má hotel U Zla-
tého jelena s přilehlou budovou.  

Pokud jste přednášku nestihli, máte 
možnost navštívit Vlastivědnou sbírku Žin-
kovska osobně, a dokonce si na mnoho 
starých exponátů vlastnoručně sáhnout. 
Otevírací doba je PO-PÁ 8–14 hod., vstupné 
pro veřejnost 20 Kč/osoba. Koncem září 
(pravděpodobně 23. 9.) by mělo být v žin-
kovském klubu sv. Václava uspořádáno 
volné pokračování přednášky, které nás 
zavede nad výpisky z Pomahačovy rodové 
kroniky. Dozvíte se například, jak to bylo 
s budováním železnice, historií žinkov-
ského zámku či uvažovanou trolejbusovou 
linkou Nepomuk – Žinkovy. Přednášející 
ještě slíbil několik přednášek o uvozují-
cích ustanoveních Ústavy ČR, věnovaných 
české státnosti, ve vhodnou dobu blížícího 
se stoletého výročí vzniku Českosloven-
ské republiky (1918–2018). Rozhodně si je 
nenechte ujít.

Krajský úřad Plzeňského kraje,  
Krajské informační středisko pro rozvoj  
zemědělství a venkova Plzeňského kraje  
a Gymnázium a Střední odborná škola Plasy vyhlašují 

Soutěž regionálních výrobců  
(kromě zemědělských a potravinářských) 
pro oblast Plzeňského kraje.
Do soutěže se mohou přihlásit venkovští výrobci, kteří mají sídlo v dané 
oblasti. Vyhlášení výsledků a prodejní prezentace vystavovatelů proběhne 
dne 13. 8. 2016 (Plaská pouť) v Plasích, kde mohou soutěžící bezplatně 
prezentovat řemeslo i prodávat své výrobky. Zájemci mohou zaslat přihlášku 
na níže uvedený kontakt a obdrží podrobnější informace.

Mgr. Pavel Bulín
e-mail: pavelbulin@gmail.com
tel.: (+420) 724 147 648

Nepomucko má dva 
nové propagační klipy
Mikroregion Nepomucko a Spálené 
Poříčí – brána jihozápadních Brd jsou 
dvě nová krátká propagační videa nato-
čená s pomocí dronů, která propagují 
mnohdy neobjevené krásy našeho regi-
onu. Zatímco spálenopoříčský klip cílí 
na oblast CHKO Brdy, Nepomucko má 
za cíl nalákat turistu do regionu v sou-
vislosti s tématem Czech turismu pro 
rok 2017, kterým je „baroko“. Videa si 
získala velkou popularitu, za pár dní je 
zhlédlo několik stovek lidí. O tom, že stojí 
i za vaši pozornost, se můžete přesvědčit 
například pod tímto odkazem: 
 www.youtube.com/user/droneffect/videos

Listujeme v nové Zelené Hoře

Druhé letošní vydání vlastivědného sbor-
níku Pod Zelenou Horou přináší v Galerii 
pozapomenutých osobností medailonek 
Prof. PhDr. Václava Emanuela Mourka, 
který pocházel z pily v Luhu u Týniště. 
Od narození tohoto velice uznávaného 
germanisty a anglisty uplyne v srpnu 170 
let. Historii dominanty malebné obce 
Kbel – kostela Všech svatých – se věnuje 
ve svém příspěvku Hana Vanišová, pra-
covnice pracoviště SOA v Plzni v Klášteru 
u Nepomuku. To, že Kbel býval i známým 
poutním místem, právě v souvislosti 
s místním kostelem připomíná Roman 
Tykal. Unikátním objevem pro přeštické 
obyvatele se určitě stane přepis rukopisu 
Matěje Čermáka z Přeštic, který v první 
polovině 19. stol. jako jeden z mnoha 
spolupracovníků Karla Jaromíra Erbena 
pro něj zaznamenával lidové zvyky a oby-
čeje přímo v terénu. „Obřady swadebné 
lidu sedlského w okolí Přeštickém" 
jsou cenným národopisným materiá-
lem a dnešního člověka přimějí nejen 

k úsměvu, ale i k zamyšlení. Kapitolkou, 
kterou jsme začali nahlížet do starých 
obecních kronik, tentokrát zacílíme 
na Pamětní knihu Kucín. Ve zveřejněném 
úryvku podává její zakladatel, rolník Josef 
Brada, barvité svědectví o své návštěvě 
areálu Pražského hradu a Jubilejní zem-
ské výstavy v Praze v roce 1891. Další zají-
mavostí jsou nálezy dosud neznámých 
vyobrazení P. Marie Přeštické ve dvou 
západočeských kaplích, které čtená-
řům přibližuje ak. mal. a restaurátorka 
Markéta Pavlíková. Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka slaví své 
již dvacáté narozeniny! Nad jeho poslá-
ním a přínosem se zamýšlí bývalý dlou-
holetý předseda Spolku ing. Václav Süss. 
A v Zrcadle místní kultury se v této Zelené 
Hoře představuje řezbářka a loutkářka 
Hanka Čížková, která žije ve vesničce 
Klášter u Nepomuku.

Věra Kokošková 

Třebčice budují 
kanalizaci
V listopadu 2015 proběhly přípravné 
práce a předání staveniště, v prosinci 
začaly práce na samotné výstavbě čis-
tírny odpadních vod. Realizaci provádí 
firma STAVMONTA, spol. s r. o., která 
vyhrála výběrové řízení. Celkové náklady 
jsou 11 979 000 Kč bez DPH, dotace 
z Ministerstva zemědělství 6 715 000 Kč 
a z Plzeňského kraje, získané za podpory 
Mikroregionu Nepomucko, 1 139 000 Kč. 
V současné době probíhají práce 
na výstavbě samotné „čovky“, koncem 
měsíce by se měly začít připojovat jed-
notlivé domácnosti.

Nepomucký veterinář zachránil tojickou nutrii

Jedna ze slavných napůl ochočených tojických nutrií měla vážné zdravotní problémy, 
zuby jí přerostly tak, že vůbec nemohla žrát, a důsledkem toho byla velmi vyhublá. 
Díky laskavosti manželů Hanzlíkových z Tojic a ochotě MVDr. Ladislava Janovce 
z Nepomuku byla nutrie odchycena, dopravena do veterinární ordinace a bezplatně 
ošetřena. Došlo k zaštípnutí zubů a vyčištění ran. Ihned po vypuštění zpět do přírody 
začala nutrie žrát. Manželé Hanzlíkovi děkují MVDr. Janovcovi za ochotu i perfektně 
odvedený zákrok.



Nepomucké noviny / červenec 201614 Nepomucké noviny / červenec 2016 15region okénko z kronik

Muzeum Středních Brd ve Strašicích

V Nepomuckých novinách už několikrát 
zaznělo, že na Brdy to z kraje pod Zelenou 
horou není až tak daleko. Svatá pravda. 
Vždyť nějakou tu menší desítku kilome-
trů zvládne zdatnější jedinec ujít pěšky. 
Proto vás na vrchovinu se vskutku důstoj-
nými „osmistovkami“ budeme na těchto 
stránkách zvát vícekrát. Svou brdskou 
pouť začneme na protilehlé straně vnitř-
ního českého pohoří, totiž na severu, 
ve Strašicích. Proč? Protože Strašice jsou 
jednou z přirozených brdských bran, vrat 
otevřených do Středních – čili, jak se také 
dá říci, „Brd nejbrdovatějších“.

Strašice jsou položené ve světlé 
vymýcené kotlině mezi lesy patřícími 
jednak ke Středním Brdům (jih), jednak 
k soustavě vrchů Trhoně náležející již 
spíše ke Křivoklátsku. Geologicky je to 
úplně jasné: leží mezi Brdy a křivoklát-
sko-rokycanským pásmem, přičemž 
hranicí je údolí řeky Klabavy, dříve 
Padrťského potoka pod Strašicemi.

Strašice oplývají řadou památek 
a kulturních objektů, mezi nimiž jsou 
nepřehlédnutelná dvě muzea: Muzeum 
Středních a Muzeum historie dopravy. 
Vypravíme se dnes do toho prvního, 
neboť právě zde se můžeme hodně 
dozvědět o přírodě, historii a samo-
zřejmě i místopisu přilehlé regionální 
jednotky, po níž muzeum nese jméno 
a kterou budeme postupně navštěvovat.

Muzeum regionálního typu zřizuje 
Obec Strašice. Stojí v poměrně velkém 
areálu sestávajícího ze dvou původně 
vojenských objektů na okraji někdejších 
kasáren. Jedná se o bývalou velitelskou 
vilu a dřevěnou ubikaci mužstva, které 
obklopuje rozlehlá zahrada.

Budovy pocházejí z 30. let minulého 
století a byly součástí jádra prvorepub-
likových kasáren určených původně 
k letnímu výcviku. Kromě stálých 
muzejních expozic a příležitostných 
výstavních prostor je zde vybudo-
vaná i turistická ubytovna. Zaujímá 

celé přízemí bývalých ubikací a nabízí 
nocleh v čistě vojenských kulisách: kasá-
renské „cimry“ vybavené spartánsky 
kovovými armádními kavalci. Noclež-
ník zde „vyfasuje“ legendární třídílný 
vojenský spacák, který si musí sám slo-
žit. Navíc mu poslouží i společenská 
místnost, pardon – pévéeska (politicko-
-výchovná světnice). Toalety, umývárny 
a sprchy jsou společné.

Muzeum nabízí řadu stálých expo-
zic, v nichž se můžete o střednobrdském 
regionu dozvědět téměř vše. Ve Vile zís-
káte přehled o přírodních poměrech, 
historii na vrchovině s důrazem na okolí 
Strašic, projdete si prvorepublikový 
velitelský byt s kuchyní, špajzem, poko-
jíkem pro službu a hlavně velitelskou 
pracovnu. Dozvíte se hodně o armádě 
za první republiky, ale i za druhé světové 
války, kdy kasárna obsadila Wehrma-
cht a SS a z Brdy zřídila vojenské cvičiště 
Brdy-Kammwlad, ale také o pádu oku-
pační německé moci na Strašicku. 
V suterénu objektu na vás čeká i historie 
slavného brdského hornictví a krásné 
ukázky z mineralogických a paleonto-
logických sbírek. Zvláštním místem 
je expozice historie regionální civilní 
a požární ochrany v protileteckém váleč-
ném krytu v kombinaci s připomínkou 
chmurného období těsně po druhé 
světové válce. Tehdy byli ve Strašicích 
soustředěni příslušníci protektorátního 
Vládního vojska i Hlučínských Němců, 
kteří byli prohlášeni za „Volksdeutche“ 
s povinností sloužit v německém vojsku.

Na patře dřevěné stavby, býva-
lých ubikací, je pro vás připraven výlet 
do historie „Brd vojenských“ po válce, 
až do r. 2004, kdy byla strašická kasárna 
zrušena. Kromě toho je zde soustředěna 
paleta válečných rarit a kuriozit. V druhé 
části stálé výstavy vás přivítá brdský ven-
kov se svým využitím vod a lesů, polí 
i luk včetně včelaření, ale i návštěva ven-
kovské domácnosti, nebo připomínka 

posledních věcí člověka. Najdete zde 
i světovou raritu – nu, spíše kuriozitu. 
Totiž lesnický záchod vymyšlený pro 
lesní dělníky, aby panstvu neznečišťo-
vali les…

Ani zahrada kolem budov není kromě 
místa pro odpočinek prosta poučení. Je 
tu minigeopark – sbírka makrovzorků 
hornin z Brd a Podbrdska, anebo malé 
arboretum. Historii zemědělství přibli-
žuje polootevřený pavilon se sbírkou 
starých zemědělských strojů. Muzeum 
disponuje i vlastním Informačním stře-
diskem, kde získáte potřebné rady 
i materiály pro cestování po Brdech.

Martin Lang,  
vedoucí Muzea Středních Brd 
www.muzeumstrasice.eu

Poříčí vydalo mapu s výlety do Brd

Město Spálené Poříčí jako první obec 
z okolí Brd zareagovalo na poptávku 
po mapových podkladech a tipech 
na výlety v nově otevřené oblasti bývalého 
vojenského prostoru Brdy a světlo světa 
spatřila sada cyklovýletů s názvem Ze 
Spáleného Poříčí kolem dokola na Brdy 
i jinam. Jedná se o 14 návrhů výletů 
do okolí, které pro nás připravili 3 místní 
zkušení cyklisté Lenka Boříková, Jaroslav 

Prantner a David Regent, kteří všechny 
trasy mnohokrát projeli, vytipovali atrak-
tivní místa a každý výlet i opatřili prak-
tickými poznámkami např. o sjízdnosti 
cest, možnostech občerstvení na trase 
nebo zajímavostech, které je možné 
během výletu navštívit. Každý výlet je 
uveden na samostatném listu, z jedné 
strany obsahuje popis trasy, její výš-
kový profil a fotografie, z druhé strany je 

podrobná mapa. Zájemci mohou napří-
klad v informačním centru Nepomuk či 
Spálené Poříčí zakoupit celou sadu za 50 
korun.  Dále město plánuje v nejbližší 
době vydat i trhací mapy Brd, kde budou 
již vyznačené nové turistické trasy podle 
podkladů poskytnutých KČT.

Ivana Paseková,  
IC Spálené Poříčí

Muzeum pořádá v průběhu roku řadu 
akcí. Na snímku moment z letošní Muzejní 
noci pod heslem „Jedem sss párou!“

Půl století od slavné přednášky  
Alexandra Berndorfa
Osvětová beseda uspořádala ve čtvrtek 7. července 1966 v sále 
„Zelený strom“ přednášku historika a spisovatele regionalisty 
Al. Berndorfa, čestného občana města, který po delší době dlel 
ve svém rodišti na zotavené. Původně měla se beseda konat 
v kavárně, dostavilo se ale tolik přátel a ctitelů Mistrových, že 
se tam nevešli a večer se konal v sále. Náš populární regiona-
lista měl mezitím již přednášky rovněž tak početně navštívené 
v Žinkovech a ve Dvorci na téma místní historie. Za nepomucké 
občany jsem pozdravil manžele Berndorfovy a ocenil velké 
životní dílo našeho regionalisty, který ani ve svých 78 letech 
a po těžké operaci ještě neskládá ruce v klín.

Jako ukázku z díla přečetl jsem část humorné črty „Zvoník 
bouřlivák“ z Nepomuckých obrázků, zpracovávají beletristicky 
příběh, o němž je záznam L. Krále v 1. díle nepomucké kroniky. 
Navázav na tuto wintrovsky a s jadrným humorem psanou črtu 
promluvil Mistr Berndorf o tom, jaké byly jeho literární začátky 
a jak nesnadné bylo pídit se po stopách minulosti v archivech, 
knihovnách, zemských deskách atd., práce zdlouhavá, která ne 
vždy přinesla kladný výsledek.

Jako chlapec vídal zelenohorské a jiné památky, podněcující 
živou fantasii chlapeckou, živenou i tradicí rodinnou. Prvním 
objektem chlapeckých výzkumů bylo staré opevnění zeleno-
horské, dolní bašta a zámek sám s mohutnými starými základy 
ve skále. Stará chůva, inteligentní dcera prádelského učitele, 
Anastazie Sýkorová vypravovávala různé zkazky o němých svěd-
cích minulosti. Na chmurných zříceninách prastarého kláštera 
pod Zelenou Horou viděl, kterak ničivý zub času a živlů a ještě 
více ničivá bezohlednost, lidská zištnost po staletí hlodá 
na troskách kdys krásných staveb, nešetříc umných kleneb 
kamenných, cihlových ozdob a pomníků s různými značkami 
a znaky doby staré. Kamenné sarkofágy byly užity za žlaby pro 
dobytek. Jak šla léta, poznával, že mnohé z památek bez zájmu 
okolí a úřadů mizejí takřka před očima, nenávratně a navždy. 
Památky staré kultury, odkazy umělecké – dojímaly ho svou 
bezbranností proti živlům a sobeckosti lidské.

Zakotviv r. 1912 provizorně v Praze, vyhledával pilně 
v knihovnách a archivech pražských zprávy, vztahující se nějak 
k našemu městu a klášteru pod Zel. Horou. Seznámil se při 
tom se svými prvými učiteli – bylo to prof. Dr. Čeněk Zíbrt, 
prof. Cibulka, Dr. Jos. Volf, Dr. Dob. Líbal a jiní.

První světová válka odvedla Berndorfa z Prahy na 5 roků. 
V zelenohorském patrimoniálním a v městském archivu nena-
šel o klášteru zpráv, jen zmínky z doby po jeho zkáze. Dotazy 
v zahraničí o klášteru, o nichž si hodně sliboval, vyzněly nega-
tivně. Celé to dlouholeté bádání vydalo na nevelkou brožurku 
„Klášter pod Zelenou Horou" o 36 stranách s obrázky, vyda-
nou v roce 1929 v Plzni v knižnici Památná místa našeho kraje. 
Ač dnes má mnohem více materiálu, opravil by dnes v této 
knize jen několik vět. Brožurku tu považoval tehdy za pří-
pravu pro dílo větší v budoucnosti. Přesto je práce ta dosud 
jedinou publikací o klášteře kdys tak mocném, jehož území 
měřilo na 50.000 ha. Historie kláštera, pohřebená v sutinách, 
byla starou Berndorfovo láskou, k níž se čas od času vracel, 
ač zprávy o klášteře se příliš nemnožily. Kde není dokladů, 

pramenů listinných, tam zbývá historikovi toponomastika, 
nauka o jménech místních a pomístních. Časem se i měnila: 
Myslív – Myslevo, Kvášňovice – Kvášňov, Nekvasovy – Nekvasov, 
Řesanice – Žasanice, Neurazy – Neurazí, Kotouň – Chotúň, 
Žinkovy – Žizenkov atp.

Potok protékající Nepomukem a louky nazývají se dnes 
Michovkou, lidově Muchovka nebo Kakovský potok. Avšak 
v listině z 9. 3. 1514, kterou Albrecht ze Šternberka prodává 
část těchto luk, sluje se potok ten Mnichovka. Jak se jmeno-
vala Zelená Hora v počátcích kláštera, nevíme. Cisterciáci přišli 
z cizí země, neznali řeč zdejšího lidu, žili dle řádového před-
pisu ve věčném mlčení, dorozumívajíce se při práci posuňky. 
Pusté bažiny postupně měnili v dobré louky umělým korytem. 
A tak máme louky Mnichovky nejen při Muchovce, ale i u Mys-
líva, Sedliště a jinde. Ale i místní názvy Kukly, Kutna, Kněžské, 
Kuklice u Liškova a Bližanov, Kněžskou Karkuli – háje u Bys-
trého, u Habartic a Kněžskou horu u Chocenického Újezda. 
Název samoty u Kotouně v lese Mnichovka svědčí, že tu byla 
klášterní grangie asi ještě dřív, než tu klášter postavil gotický 
kostelík (zbourán před r. 1703). Součástí staré žinkovské tvrze 
byl Mnichovský dům s blízkým Mnichovským lesem. Městys 
Žinkovy, původně Žizenkovy, pravděpodobně vznikl v bažina-
tém dolu až po zřízení rybníka Labutě, který – jak lze se právem 
domnívati, mohli zřídit jen tak zkušení rybníkáři, jako byli cis-
terciáci. Možno míti za to, že i Žinkovy byly původně državou 
kláštera. Drslavici jsou doloženi historicky až roku 1176. Snad 
tento mocný rod pomáhal klášteru v jeho práci a získal Žin-
kovy směnou či jinak. I les nad Žinkovy Pouzdřím se jmenoval 
původně Peldřím, zřejmě po nějakém mnichu, jehož světitelem 
byl pražský arcibiskup.

Pokračování příště. 
 
Zapsal Josef Havlík, Pamětní kniha města Nepomuk,  
díl pátý, str. 17–34



Nepomucké noviny / červenec 201616 Nepomucké noviny / červenec 2016 17ZŠ Nepomuk ZŠ Nepomuk

Červen ve škole

Měsíc červen byl zahájen v nepomucké základní škole osla-
vou svátku dětí. Akce, do které se zapojily všechny děti, měla 
velmi pestrou náplň. V aule se postupně vystřídali kluci i holky 
a zaposlouchali se do zajímavého vystoupení 2 hudebníků, 
kteří v hudebně vzdělávacím motivačním programu nená-
silnou formou hovořili o mezilidských vztazích, asertivitě 
a přátelství. Program byl doplněn písničkami, které si diváci 
za doprovodu hudebníků zazpívali. V některých učebnách školy 
byla pro děti připravena pestrá zábavná, tvůrčí i výchovná čin-
nost. Děvčata i kluci z vyšších tříd v kuchyňce pekli cukrářské 
zákusky, v učebně hudební výchovy děti sledovaly muzikál, 
jinde řešily hlavolamy, skládaly puzzle, v učebně chemie si ori-
ginálně různými technikami zdobily trička, na pingpongových 
stolech se míčky nezastavily ani na chvíli. Ze školní dílny se při 
výrobě poliček ozývalo řezání pilou, broušení a zatloukání hře-
bíků. Mimořádný zájem vyvolala možnost malování na obli-
čej. Na školním hřišti v sousedství školy si pak především děti 
z 1. stupně vyzkoušely svou zručnost, rychlost, postřeh i chu-
ťové buňky. Touto cestou děkujeme všem, kteří se na přípravě 
a organizaci dětského dne podíleli.

Zvláštní poděkování patří všem sponzorům, jejichž 
finanční příspěvky uhradily veškeré náklady spojené s progra-
mem i drobné dárky pro všechny děti. Generální sponzorem 
dětského dne byla firma KUVAG a dále jsme našli pocho-
pení a finanční podporu u těchto místních firem: Best Drive 
p. Duchek a p. Havel Nepomuk, IT Profix Plzeň, Klaus Tim-
ber, Kovošrot Nepomuk, Obreta Tojice, Sky Trade Nepomuk, 
Šůs V+M Dvorec, Tesas Nepomuk, (Pozn. – sponzoři jsou řazeni 
abecedně). Drobné dárky pro děti pocházely především od doda-
vatelských firem pro školní jídelnu. I jim patří velký dík, jsou 

to:, APETITTO – ŠNAJDR, ROZVOZY s. r. o., VARNEA a. s. 
Krátce po oslavě svátku dětí žákyně 9. třídy Viki Stulíková 
a žák z 5. třídy Daniel Boltík osobně poděkovali všem místním 
firmám a předali zástupcům firem malou pozornost s podě-
kováním. Zajímavou příležitost navštívit objekt, který je pro 
mnohé téměř neznámý, využili chlapci a děvčata z 5., 7. a 8. tříd. 

V rámci Mezinárodního dne archivů navštívili tzv. pracoviště 
Klášter, mnozí objekt znají jako bývalou vojenskou nemocnici 
u Knárovky. Letošní ročník akce byl zaměřen na řemesla a živ-
nosti na jižním Plzeňsku, Nepomucku a Kasejovicku. zajímavá 
expozice ukázala, jaké se dřív vydávaly dokumenty po vyučení, 
co zajišťovaly tzv. cechy, co předcházelo tomu, aby města mohla 
pořádat trhy atd.

Tradiční výměnná návštěva z holandského města Swal-
men se letos nesla ve znamení 25. výročí trvání partnerství. 
Část Holanďanů se přišla podívat do nepomucké školy, v dese-
tičlenné skupince byli i 3 kolegové ze swalmenské školy. 
Všichni si společně prohlédli interiér, na prvním stupni navští-
vili několik tříd a s dětmi si vyzkoušeli konverzaci v angličtině. 
Ve třídě Mgr. Alice Kotylové děti hostům předvedly v angličtině 
zahranou krátkou pohádku. V červnu také navštívili první třídy 
naší školy předškoláci z nepomucké a dvorecké mateřské školy. 
Současní prvňáčci svým budoucím o rok mladším spolužákům 
předvedli několik scének, zazpívali a ukázali, co se během prv-
ního roku ve škole naučili.

Všem žákům školy bych rád popřál krásné prázdniny, kolegy-
ním a kolegům děkuji za spolupráci a toleranci ve školním roce 
2015/2016 a přeji jim zasloužený odpočinek v rámci dovolených.

Milan Demela, ředitel

Páťáci v Proudu

Žáci 5. C se ve dnech 13.–15. června zúčast-
nili třídenního přírodovědného kurzu 
Samá voda v horažďovickém Envicentru 
Proud, které vzniklo v krásně zrekon-
struovaném Podbranském mlýně. Děti 
prováděly různé pokusy s vodou, vyra-
zily na celodenní výlet podél řeky Otavy, 
monitorovaly výskyt drobných vodních 
živočichů v řece, vyšplhaly na zříceninu 
Prácheň a také se naučily pracovat s mik-
roskopem. Výborně připravený program 
v krásném prostředí byl doplněn hrami 
zaměřenými na kooperaci a posílení 
vzájemné důvěry. Nechyběl táborák ani 
návštěva muzea. A aby té vody nebylo 
málo, třídenní pobyt byl završen návště-
vou aquaparku. Děti se vrátily plné zážitků 
a nových vědomostí. 

Jana Vopalecká

Nabídka obědů  
ve školní jídelně
Školní jídelna ZŠ Nepomuk nabízí možnost stravování pro cizí strávníky (maminky 
na mateřské dovolené, důchodci, rodiče žáků aj.). Při sestavování jídelního lístku 
hlídáme doporučenou spotřebu tuků, cukru, mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, 
zeleniny a ovoce. Každý den nabízíme na výběr ze dvou jídel, k obědu patří polévka, 
doplněk oběda – ovoce, saláty nebo mléčné výrobky. Jídlo můžete konzumovat 
přímo v jídelně nebo odnést ve vlastním jídlonosiči. Doba výdeje pro cizí strávníky je 
od 11.00 do 11.30 hodin nebo od 13.15 do 13.30 hodin. Cena oběda je 60 Kč. Vaříme 
od pondělí do pátku, částečně i v době prázdnin. Rozvoz jídel nezajišťujeme. Jídelní 
lístky jsou vyvěšené na nástěnce v jídelně (společně s fotografiemi jídel), na webo-
vých stránkách školy www.zsnepomuk.cz a pro zaregistrované strávníky na serveru 
www.strava.cz. Pro naše strávníky také vaříme 1x měsíčně kynuté knedlíky na prodej. 
Pokud vás naše nabídka zaujala, navštivte školní jídelnu nebo zavolejte na telefonní 
číslo 371 591 439. Dobrou chuť přejí zaměstnanci školní jídelny.

Ivana Hatajová, vedoucí jídelny

Další informace a fotografie ze školy na www.zsnepomuk.cz



Nepomucké noviny / červenec 201618 Nepomucké noviny / červenec 2016 19rozhovor měsíce rozhovor měsíce

Rozhovor s Jiřím Tetzelim
O kráse českých krojů  
i tradici čínských pivovarů

Je majitelem firmy Ing. Jiří Tetzeli – NORD, která se 
zaměřuje na agroturistiku a zpracování rostlinných 
odpadů. Nabízí rovněž poradenství pro zemědělce 
v oblasti dodací či zpracování účetnictví. Na farmě 
Olšovka má vlastní chov huculských koní a stálou 
expozici lidových krojů. Jeho vášní jsou krásné ženy, 
rychlá auta či obrazy Mistra Augustina Němejce. 
V posledních měsících létá pravidelně do Číny,  
kde vaří pivo podle tradiční české receptury.

Text: Pavel Motejzík
Foto: Pavel Motejzík, archiv Jiřího Tetzeliho

Kdysi jste vyměnil blízkost Plzně za Nepomucko 
a přesídlil na farmu Olšovka u Březí. Co vás k tomu vedlo?

Byla to náhoda, neboť jsem hledal prostory pro svoje koně, které 
jsem do té doby choval v Radčicích u Plzně. K Žinkovsku mě ale 
táhly i rodové kořeny. Bratr mého dědečka byl poručníkem Emila 
Škody, který byl dědicem a majitelem žinkovského zámku za 1. 
republiky, a jeho sestry. Díky tomu, že byl na prodej statek Olšovka 
v Březí u Žinkov, rozhodl jsem se tam vybudovat domov pro koně 
a pro rodinu. 

Historie statku je zajímavá a prý zde dokonce 
pobýval plzeňský kat. Je to pravda?

Historie Olšovky je zajímavá tím, že byla vybudována panem 
Kaiserem, který se přestěhoval z Žinkovic a na samotě mezi 
Žinkovicemi a Skašovem vybudoval rodinné sídlo. Na tom se uby-
toval, když šel do důchodu, kat plzeňský – Kaiser. Byl jedním z pří-
buzných zakladatele statku a byl jmenován katem pro Nepomuk 
a Žinkovy. Rodina Kaiserů tento statek držela až do doby, než jsem 

ho odkoupil. Musím ale připomenout, že v dřívějších dobách, kdy 
už bylo katovské řemeslo zrušeno, se muži z rodu Kaiserů živili 
pohodnictvím nebo cestářstvím. Olšovka mě oslovila výhledem 
na kopce a hory Předšumaví, na Plánickou vrchovinu a svou polo-
hou mezi rybníčky a poli. Tak, jak šel čas, zaznamenával statek 
různých úprav, a tak jsem se rozhodl, že ho poupravím k potřebám 
současnosti a zároveň aby splynul s krajinou, a přitom působil 
navenek dojmem stavby 17. století. 

O čem pojednává naučná stezka, 
která zde díky vám vznikla?

Vzhledem k tomu, že Žinkovsko neoplývá žádným průmyslem 
a vesměs slouží jako rekreační oáza obyvatel Plzně a Prahy, vybu-
dovali jsme naučnou stezku v délce 14 a 7 km, která představuje 
krajinu západní části Nepomucka. Naučná stezka má za cíl více 
zpřístupnit zajímavosti okolí Žinkovska, Skašova, Březí a Svárkova. 
Jsou zde krásné výhledy na zámek Zelená Hora, na zámek Žinkovy 
a Plánickou vrchovinu. Rostou zde různé byliny a houby, které 

jsou pro tuto oblast specifické. Stezka vede podél ohrad, v nichž 
se celoročně pasou huculští koně, lamy krotké a ovce Zwarbles. 
Příchozí mají možnost posoudit rozdíly jednotlivých plemen 
hovězího skotu, který se chová v přírodě různými chovateli, ať se 
jedná o galloway, aberdeen angus, holštýnské plemeno, charolské 
plemeno nebo jerzey. Pokud lidé sejdou v Radkovicích směrem 
na Měčín jen 200 m z vyznačené stezky, naskytne se jim jeden 
z nejhezčích výhledů na oblast Šumavy. 

Vaši huculové jsou známí po celé Evropě. 
Povězte nám prosím něco o tomto plemenu či 
akcích, které se letos na farmě uskuteční.

Huculské plemeno je jedno z nejstarších plemen, které se v Evropě 
chová. Bylo popsáno již v 17. století a bylo vyšlechtěno do hor pro 
rakouskou a rakousko-uherskou armádu. Jeho významný pří-
nos ve vojenských akcích 1. světové války i při dukelské operaci 
v 2. světové válce je neoddiskutovatelný a samozřejmě byl znám 
i v Čechách a na Moravě ve vojenských hřebčínech, kde působili 

huculští hřebci jako plemeníci. Shodou okolností i hrabě Pállfy 
dovezl a choval na Březnicku početné stádo těchto malých, ale 
houževnatých koní. Motorizací armády v roce 1953 v Čechách 
a vlastně v celé Evropě koně ztratili význam pro vojenské účely 
a v Československu byl zahájen program pro využití huculského 
koně jako koně do lesů, a proto vznikl zušlechťovací program kříže-
ním s plemeny hafling, norik, pro zvětšení jeho rámce. Nikdy tento 
program pro dlouhodobost nebyl v 2.–5. generaci potomků těchto 
kříženců vyhodnocen, a tak došlo k situaci, že čistokrevní huculové 
v celé Evropě v 90. letech 20. století nečítali ani 1000 jedinců. Tehdy 
švýcarská a nadnárodní společnost WWF zabývající se záchranou 
fauny a flory ohrožené vymíráním zařadila huculské plemeno mezi 
ohrožené a zanesla do Červené knihy ohrožených druhů fauny 
a flory. Tehdy jsme v Čechách neměli ani 96 čistokrevných klisen 
tohoto plemene. Rozhodl jsem se, že pokud mi finance budou sta-
čit, budu se podílet na jeho záchraně. Do roku 1997 jsem pracoval 
jako prezident Svazu chovatelů huculských koní a následně spo-
luzaložil novou organizaci Asociace chovatelů huculských koní, 
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v níž dodnes zastávám funkci místopředsedy. Protože jsem hodlal 
udržet všechny hřebčí linie a velkou část původních mateřských 
rodin, hledal jsem vhodnější místo pro zdárný chov.  Do letošního 
roku jsem byl jediným zástupcem ČR v mezinárodní organizaci 
chovatelů huculských koní (Huzul international federation) – HIF. 
Její členové jsou zástupci států Rumunska, Rakouska, Německa, 
Polska, Slovenska, Čech a nyní usiluje o vstup i Ukrajina. V sou-
časné době stoupl stav huculských koní chovaných v Březí na 56 
klisen a 4 hřebce, v celé republice je 156 čistokrevných klisen a 18 
hřebců. Předností těchto houževnatých a na stravu nenáročných 
koní je jejich vztah k přírodě, nenáročnost na ustájení a výhodou 
je to, že mohou být celoročně na pastvinách s přístřešky tak, jak 
byli původně vyšlechtěni. Po stránce využití jsou to univerzální 
koně, kteří jsou vhodní jak pod sedlo pro začátečníky a důchodce, 
tak do zápřahu do hor i na běžné vyjížďky do přírody. Je to zkrátka 
velmi dobrý kůň pro rekreační ježdění. Patřím k chovatelům, 
kteří jsou hrdí na to, že prodloužili existenci tohoto plemene, že 
huculové nadále existují jako jedno z českých národních plemen 
a patří do rodiny 210 světových plemen koní. Chov huculských 
koní z Olšovky je celosvětově známý a jeho význam podpořilo 
i Mezinárodní mistrovství huculských koní, které se zde konalo 
v roce 2012. Každoročně pro děti a zájemce pořádáme letní pobyty 
u koní s eventuelní výukou začátečníků v jízdě na koni. Často 
k nám zavítají i školní výlety a školy v přírodě, aby se seznámili 
s tímto plemenem. 

Je opravdu nejhezčí pohled na svět z koňského sedla?
Tato představa patří k běžným klišé, ale je pravda, že sedět v sedle 
na koni v přírodě znamená vidět všechno jinak a mít čas nad lec-
číms přemýšlet. Současně ale nesoustředěnost na jízdu může zna-
menat rychlý a nečekaný pád. 

Před několika lety jste ve Březí zprovoznil 
kompostárnu. K čemu se využívá?

Zpracováváme biologický odpad a rostlinný materiál, který nám 
dodávají občané i úřady obcí z okolí Nepomuka a z okolí. Vyrábíme 
tím kvalitní hnojivo, které následně vracíme především zeměděl-
cům na jejich pole a louky.  

Díky vaší laskavosti mohou návštěvníci 
rodného domu Aug. Němejce v Nepomuku 
obdivovat rovněž plátna z vaší sbírky. Proč by 
se lidé měli zajít do expozice podívat?

Myslím si, že každý občan by měl být hrdý na to, kde žije, a když 
ne hrdý, měl by aspoň znát historii a současnost obce, znát práci 
význačných rodáků i to, kam obec směřuje. A co se týče A. Němejce, 
nejen, že byl rodákem Nepomuku, ale svým dílem na konci minu-
lého a předminulého století uchvacoval pražské a světové milovníky 
lidových krojů z Plzeňska, Chodska a rodného Nepomuka. Jeho 
dílo seznamuje s lidovým odíváním i zvyky z okolí Plzně, na které 
jsme za 150 let téměř zapomněli. Zahraniční turisté, kteří mají 
možnost se s obrazy, kroji a dřívějšími zvyky seznámit, jsou překva-
peni tím, co všechno dokázal Augustin Němejc ve svých obrazech 
postihnout – zachytit obraz života na českém venkově i s jeho pří-
běhy. Fascinující jsou rovněž příběhy, které za obrazy stojí, ať již se 
jedná o osudy majitelů, kteří si je před válkou odváželi coby rodinné 
stříbro třeba až do Jižní Ameriky, či o příběhy jednotlivých tváří 
na plátnech. V nepomucké expozici je například obraz s názvem 
Rozsévač – poslední Mistrův obraz, původně určený pro prezidenta 
Masaryka, na kopii opony Velkého divadla zase můžeme obdivo-
vat například Němejcovu ženu či dudáka Kaňáka…To byl poslední 
plzeňský dudák, přítel Augustina Němejce a veliký taškář. Z Mistra 
si dělal neustále provokativní legraci a malíř na jeho žertíky neuměl 

patřičně reagovat, ale byli spolu svázáni jakoby pupeční šňůrou. 
Sama paní Němejcová ho prosila, aby se v žertících vůči manželovi 
mírnil. „Jo paninko, dyž von si vo ně přímo hlásí,“ reagoval dudák 
Kaňák a bylo vymalováno. 

Myslíte si, že je tento dům, na jehož koncepční náplni 
jste se od počátku podílel, správně a dostatečně 
využíván? Co by se případně mělo změnit?

Domnívám se, že je málo využívaná ta část, která sloužila původně 
jako stodola a díky současné úpravě architektů Soukupa a Opla 
doznala kulturního vzhledu. Dala by se využít na jaře, v létě 
a na podzim k přednáškové činnosti nebo k divadlu jednoho 
herce a současně pro větší využití dvora mezi rodným domem 
A. N., muzeem a bývalou školou pro letní koncerty nebo divadla 
či letní festivaly. Jsem rád, že se to v letošním roce konečně začíná 
měnit k lepšímu a že své stálé využití dostala také recepce, kde je 
nyní v pronájmu kancelář Mikroregionu Nepomucko i redakce 
Nepomuckých novin. 

Logickým pokračováním sběratelského kurzu je expozice 
lidových krojů oblasti jižního Plzeňska, kterou postupně 
budujete a zpřístupňujete na statku Žinkovice. Co je 
tam k vidění a kam se mají hlásit zájemci o prohlídku?

Expozici tvoří kroje z oblasti Plzeňského kraje, tedy z horního a dol-
ního Chodska, Chotěšova, z Plzně, Kasejovic, Stříbra a Kralovicka 
a také exponáty zaniklých řemesel – jako kolářství, formanství 
apod. Kromě těchto stálých expozic jsou dvě místnosti věnované 
zvykům v době křesťanských svátků, Vánoc a Velikonoc. V prv-
ním roce působení tohoto muzea přesáhla návštěvnost dva tisíce 
zájemců a letošní velikonoční výstava dosáhla 250 návštěvníků 
v průběhu tří dnů. U této příležitosti musím poděkovat obyvate-
lům Žinkov a okolí, že nám poskytli řadu exponátů, které se vázaly 
k tomuto svátku. Tehdy jsme místo vstupného vybírali vlastno-
ručně vyrobenou pomlázku nebo kraslici. Chtěli jsme tím přispět 
k tomu, aby návštěvníci měli možnost seznámit se zručností oby-
vatel Nepomucka. Výstava vzbudila zájem, ale bohužel nemohla 
v dalších dnech pokračovat, protože jsem onemocněl a v muzeu 
neměl kdo provádět. Vzhledem k tomu, že muzeum je otevřeno 
pouze na vyžádání, je třeba objednat prohlídku e-mailem nebo 
telefonicky (tetzeli@centrum.cz, 603 219 131).

Vydal jste již knihu s reprodukcemi obrazů Augustina 
Němejce, nyní chystáte další publikaci. O čem bude?

Pojednává o krojích Plzeňského kraje. Vznikla na základě toho, že 
při výstavě děl Augustina Němejce v Bavorsku byl současně zájem 
předvést alespoň torzo krojů naživo. Obdobné přání k nám dopu-
tovalo z Japonska, a tak se domnívám, že i u nás doma by lidé měli 
vědět a vidět, jak se naši předci odívali a co současné světové módní 
firmy přebírají z krojů do současných modelů. Například letos 
v dubnu firma Gucci představila v Číně styl dámského oděvu, který 
sice materiálem neodpovídal tehdejším krojům, ale střihem ano. 
Současné oděvy mají svým střihem a vypracováním rovněž inspi-
raci v krojích předminulého století a běžné šperky, které se vyrábějí 
v Číně, mají jako předobraz ty, kterými ženy doplňovaly své kroje. 

Co říkáte na to, že se nedaleký zámek Žinkovy 
od podzimu zcela uzavřel návštěvníkům, 
včetně přilehlé restaurace s kavárnou?

V každém případě je to velká škoda, protože zámek Žinkovy pat-
řil k navštěvovaným místům, a to včetně přilehlého parku a ryb-
níka. Podle mého názoru je to škoda nejen pro městys Žinkovy 
a celé okolí, ale i pro současné majitele, neboť podle hesla „sejde 
z očí, sejde z mysli“ se bude obtížněji navracet návštěvnost, neboť 

mladší generace, která zrovna není z okolí, o zámku Žinkovy téměř 
neví. Je mi líto, že v cizině ukazují daleko méně významné a méně 
krásné budovy, než je žinkovský zámek a park, a přesto jsou taková 
místa velmi navštěvovaná. Myslím si, že současní majitelé podce-
ňují význam lokality a spolupráci s městysem Žinkovy i městem 
Nepomuk a potažmo s krajem. 

A teď k tomu pivu. Opravdu Číňanům naše pivo tolik 
chutná? A jak se vám vaří české pivo v Číně?

Když jsem přijel do Číny vařit pivo, tamější lidé byli přesvědčeni, 
že pivo ráno uvaříme a večer se bude pít. Podivovali se nad tím, že 
várka trvá 12 hodin a kvasný proces se stárnutím piva cirka 3 měsíce 
a více. V těchto dnech končí první rok pivovaru Pilsner v Hangzhou 
a musím říci, že v tomto 8milionovém městě sem na pivo chodí 
především cizinci. Číňanům, kteří znají evropská piva, naše pivo 
chutná, ovšem pro ostatní Číňany je jeho chuť nezvyklá a exotická. 
U jednoho půllitru vydrží sedět i několik hodin nebo pivo pijí ze 
štamprlí. Pivo je návykový nápoj a je přizpůsoben i druhu stravy. 
Z tohoto pohledu jsou evropská piva k čínské stravě příliš hořká. 
Rovněž procento alkoholu v pivech při vícehodinovém zaměstnání 
v Číně je dost problematické jako nápoj k obědu nebo pozdní sní-
dani. My vaříme pivo o pěti až šesti procentech alkoholu a speci-
ály, které mají alkoholu ještě více. To samozřejmě je určeno pro 
večerní nebo víkendové společenské posezení u piva. Myslím si, 
že pivní kultura v Číně velmi rychle stoupá a není to jenom pivo 
plzeňského typu, ale i piva německá. V Hangzhou a Šanghaji je 
několik pivovarů, které vaří jak světlý ležák s hořkou chmelovou 
chutí, tak bavorské nasládlé tmavé pivo nebo speciály, jako jsou 
anglická piva. V průběhu roku jsme v Hangzhou navštívili dva další 
pivovary, jeden má kanadskou technologii a sládkem je Australan, 
druhý pivovar je zaměřen na německou klientelu s pivy bavor-
ským tmavým a světlým pivem typu ležák se silnou chmelovou 
hořkostí. U nás v pivovaru používáme český slad a český chmel 
pro světlý ležák a speciální slady, které se dovážejí buď z Belgie 
a Holandska anebo z Německa. Na podporu pití našeho piva jsme 
zavedli v restauraci česká jídla, jako jsou: vepřové koleno, hovězí 
steaky, tatarský biftek a občas i jako příloha knedlíky. Samozřejmě 
jídlo připravují kuchaři z Plzně. A když se mě ptáte, jestli Číňanům 
pivo chutná, tak tím, že čím dál víc čínských občanů jezdí do světa, 
mám pocit, že i českému pivu začínají fandit. A jak se mi vaří české 
pivo v Číně? Rád bych naučil své čínské pomocníky samostatně 
vyrábět pivo tak, aby si dokázali při jeho výrobě poradit ve všech 
situacích. Vypracoval jsem pro ně technologii výroby piva, která 
byla přeložena do čínštiny, a tak mají podle čeho vařit. Technologie 
je sice daná, ale každý problém je třeba řešit specificky. Pivovarské 
řemeslo je nejen staré, ale vyžaduje také vytrvalost – várka od várky 
se liší a lidé, které jsem zatím zaučoval, vydrží na této pozici krátce 
a pak odcházejí. Celý proces se neustále opakuje, a tak se to zdá 
beznadějné, neboť vařit pivo znamená mít zkušenosti, které je 
třeba nějak získávat. Mladá generace v Číně, která pracuje s nej-
modernějšími informačními technologiemi, nemá příliš velkou 
trpělivost pracovat s tímto biochemickým procesem. 

Jak vás vůbec napadlo vařit Číňanům české pivo?
Vyučil jsem se v Prazdroji sladovníkem a pak vystudoval střední 
potravinářskou školu zaměřenou na výrobu kvasných nápojů. 
Po ukončení vysoké školy jsem se vrátil do Prazdroje, kde jsem 
pracoval jako technolog a vedoucí laboratoře. V té době jsem 
zastupoval nemocné sládky a ředitele západočeských pivovarů. 
V roce 1968–69 jsem pracoval v německém pivovaru v Murnau jako 
zástupce sládka. V 70. letech jsem dělal sládka v Hurbanově a sesta-
vil recepturu na pivo Zlatý bažant, které nyní vyrábí Heineken 
v Brně pro Českou republiku a v Hurbanově pro Slovensko. Jeden 
rok jsem působil i ve Velkých Popovicích a typ plzeňského piva 

jsem vyráběl s různými přestávkami po českých pivovarech (Stod, 
Kout na Šumavě…). Připadalo mi tedy jako samozřejmost předsta-
vit takové pivo v Číně. Do Číny jsem jezdil za obchodem od roku 
1992 a považuji Čínu dodnes za budoucí velký trh pro pivovary. 

Jaké pivo chutná nejvíce vám?
Jsem patriot Pilsner Urquell, ale přiznávám, že když jsem v cizině 
anebo ve městě, kde je pivovar, dávám přednost místním pivům. 
Nejlepší pivo je vždycky přímo v pivovaru, a když mám možnost, 
tak následně posuzuji pivo ve vztahu k jídlům, které ten či onen 
národ konzumuje. Např. když jsem přišel do Hurbanova na jižním 
Slovensku, jedla se tam především zeleninová jídla, a tak jsem 
se rozhodl produkovat piva méně hořká. Naopak tam, kde pře-
vládá vepřové anebo tučné maso a uzeniny, tam mám raději piva 
hořká. Na otázky odpovídám z Andalusie a zde musím přiznat, 
že k jídlu typu paella je výborné pivo San Miguel z Malagy. V roce 
2014, v období mistrovství světa ve fotbale, jsem v Torremolinu 
navštěvoval anglickou restauraci, kde čepovali Velkopopovický 
kozel. Chodila nás na televizi parta mezinárodních fandů a toto 
12stupňové pivo bylo k pečeným klobásám to nejvhodnější, které 
zde měli. 

Myslíte si, že by se v Nepomuku uživil 
mini pivovar a měl by smysl?

O tom jsem přesvědčen a několikrát jsem navrhoval Ing. Sochorovi, 
abychom spolu založili měšťanský pivovar s tím, že by toto pivo 
mohlo sloužit celému řetězci Švejka. Letos v květnu jsem byl 
na severní Moravě v rodinném pivovaru Valášek ve Vsetíně, kde 
jsem ochutnával 9 druhů tamního piva, a musím říct, že jeho 
vysoká kvalita mě nejen překvapila, ale naplňovala i tamní restau-
raci zákazníky. 

Jak po tom všem, co děláte, nejraději relaxujete?
Nejraději se scházím se svými kamarády, se kterými se znám už 
z dob mateřské školky. Ačkoli jsme už všichni sedmdesátníci, 
chodíme společně jeden den v týdnu na pivo, máme permanentky 
na fotbal, čas od času jezdíme na společné dovolené či výlety 
s rodinami. 

A poslední otázka. Máte nějaké nesplněné sny?
Samozřejmě, protože sny jsou o tom, aby se k nim člověk ales-
poň zčásti přiblížil a měl motor, který ho táhne co nejblíž za tím 
snem. Mým současným snem je, abychom s partnerkou prožili 
zbytek života jako procházku růžovou zahradou. Také chci rozší-
řit Muzeum krojů Plzeňského kraje. Detaily si zatím nechám pro 
sebe, ale věřím, že přitáhne zájem nejen cizinců, ale i obyvatel 
Nepomucka. 

Děkuji za rozhovor.
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Z historie našeho  
hasičského sboru 
V roce 1876 vznikl v Nepomuku spolek s názvem „Tělocvično-hasičská jednota 
Sokol“, který byl změněn z původního označení „Sokol-hasič“. Ještě před vznikem 
tohoto spolku zachvátilo naše město několik požárů. Mezi největší patřil ten z roku 
1746, kdy bylo zničeno 46 budov a množství hospodářských objektů. Další velké 
požáry následovaly v letech 1835 a 1837. V důsledku těchto požárů byla prodána část 
polí a za jejich výtěžek byla zakoupena obecní stříkačka. V roce 1879 byla poté zakou-
pena ještě druhá stříkačka. K zajištění činnosti získal spolek finanční prostředky 
prostřednictvím veřejné sbírky (275 zlatých, 55 krejcarů) a daru 200 zlatých. V roce 
1881 vznikl 1. požární řád města obsahující informace týkající se požárů (oznámení 
vypuknutí ohně, povinnosti hašení ohně, chování ostatního obyvatelstva). Odtud 
pochází zabezpečení ochrany proti ohni platné dodnes. Z důvodu vysokých nároků 
na chod jednotky a velkých vydání byl o dar požádán samotný císař František Josef 
I., který sboru daroval 80 zlatých. V roce 1887 byl založen „samostatný sbor hasičů 
Nepomuk“. Od počátku trvání sboru se pravidelně pořádaly plesy, jejichž tradice trvá 
do současné doby. Pořádání plesů bylo přerušeno pouze v období okupace. S počát-
kem 1. světové války ustala činnost sboru z důvodu nedostatku členů. V období první 
republiky se činnost sboru postupně rozvíjela. Pro získání financí se pořádaly různé 
akce – posvícenská zábava, vinobraní, divadelní představení nebo přednášky o his-
torii Nepomuka. V roce 1931 byla zřízena poplachová siréna a elektronické světlo 
ve zbrojnici. V průběhu fašistické okupace byla zakázána činnost spolku Sokol, čin-
nost dobrovolného sboru hasičů byla zachována. Jelikož byla požární siréna zabrána 
pro civilní obranu, musely se požáry opět hlásit zvony a trubkou. V této době jsou cvi-
čení sboru málo navštěvovaná, jiná činnost sboru se nekoná, protože veškerá činnost 
hasičstva je směřována k civilní obraně. V roce 1945, konkrétně 5. května, se členové 
sboru účastnili osvobozovacích prací. V roce 1953 byl sbor přejmenován na „Svaz 
požární ochrany“. Po dlouhých letech bylo v roce 1958 členy sboru opětovně sehráno 
divadelní představení. V roce 1961 byla zahájena výstavba nové zbrojnice, jež byla 
dokončena v roce 1965. Na této výstavbě bylo zdarma odpracováno 5133 brigádnic-
kých hodin. V roce 1973 byly dokončeny další práce v blízkosti budovy, jako například 
úprava terénu nebo oplocení požární zbrojnice. Takto lze stručně shrnout histo-
rii sboru v Nepomuku, který by ani v současnosti nemohl existovat bez ochotných 
a do práce zapálených členů.

Současnost Sboru dobrovolných 
hasičů Nepomuk
V současné době se sbor podílí na spoustě různých činností, ať zásahových, technic-
kých či kulturně-společenských. Hlavní náplní práce výjezdové jednotky je pomoc při 
mimořádných událostech – hašení požárů, dopravní nehody, technické pomoci (mytí 
vozovky, zalévání stromků a trávníků, čištění ucpaných kanálů, úklid spadlých stromů 
apod.). Od roku 2002 JSDHO rovněž musela čelit následkům různých živelných pohrom 
(povodně, orkán). K dalším činnostem patří také různá prověřovací a taktická cvičení, 
ukázky činnosti a techniky (tábory, oslavy, dětské dny,…). SDH se účastní okresních 
a okrskových soutěží. Zavedlo také svoji vlastní soutěž pod jménem Nepomucký chaos. 
Od roku 2011 byl obnoven kroužek mladých hasičů, kde se děti učí základy hasičské 
činnosti a účastní se dětských soutěží, zejména ligové soutěže hry Plamen. V průběhu 
roku SDH pořádá a účastní se různých akcí, jakými jsou hasičský ples, oslava MDŽ, sta-
vění máje, pouťová zábava, dětský den „S hasiči hurá na prázdniny“, vánoční trhy apod. 
Dále naše jednotka spolupracuje s AMK Nepomuk při závodech Nepomucký trojúhel-
ník a na závodišti v Kramolíně. V současnosti se členové scházejí pravidelně každou 
středu a každý čtvrtek. Provádí se údržba techniky, kondiční jízdy, školení, přípravy 
na akce a soutěže. Zároveň každý člen JSDHO musí také absolvovat pravidelná školení 
a zdravotní prohlídky. K dalším příjemným činnostem sboru patří mezinárodní spolu-
práce se sbory Kemnath (D) a Swalmen (NL), se kterými se SDH snaží pravidelně komu-
nikovat, navštěvovat se a vyměňovat si zkušenosti. Sbor SDH Nepomuk má k dnešnímu 
dni 102 členů, z toho 33 mužů, 22 žen a 47 dětí. Starostou SDH je Pavel Zeman a velite-
lem JSDHO je Petr Zeman.

Ohlédnutí 
za oslavami výročí
Samotné oslavy začaly v 11 hodin slav-
nostní valnou hromadou, kde si přítomní 
za účasti představitelů města Nepomuk, 
HZS Plzeňského kraje, dalších hostů 
a členů sboru poslechli zprávu o histo-
rii sboru a pochvalné příspěvky hostů. 
Zde byly některým členům našeho sboru 
předány medaile za jejich práci pro sbor, 
kterých si velice vážíme. Jednou z hlav-
ních atrakcí byl slavnostní průvod s pra-
pory, který vyšel ve 13 hodin od Sokolovny 
směrem k hřišti. V průvodu šlo celkem 
13 historických praporů a na jeho konci 
byli zástupci všech zúčastněných sborů. 
Po příchodu na hřiště starosta sboru 
na každý prapor pověsil slavnostní stuhu 
k našemu výročí. Poté nám byly předány 
dary od zahraničních kolegů z Kemnathu 
a Swalmen. Firma Elitex Nepomuk daro-
vala šek na pořízení stanu. Největší dar 
jsme však dostali od starosty města 
v podobě schválené dotace na pořízení 
nové velkokapacitní cisterny, dopravního 
automobilu a nákladního přívěsu. 

V odpoledních hodinách bylo na ploše 
hřiště k vidění více než 20 požárních auto-
mobilů, historických koněspřežných 
stříkaček a další techniky a různých pro-
středků. V dynamických ukázkách mohli 
návštěvníci vidět hned 3 různé ukázky 
koněspřežných stříkaček, ukázku hašení 
požáru pěnou, vyproštění zraněné osoby 
z automobilu, záchranu osob z výšky 
pomocí speciální techniky, sekyrkové cvi-
čení a nesměli chybět ani naši nejmenší 
hasiči. Od 17 hodin byl připraven koncert 
skupiny Minimax. Bohužel kvůli deš-
tivému počasí na něj zůstalo jen pár 
spoluobčanů, ale i přesto můžeme oslavy 
140 let od založení prohlásit za velice 
zdařilé. Velké poděkování patří sponzo-
rům a partnerům akce: město Nepomuk, 
Elitex Nepomuk, Kovošrot Rojíková, pojiš-
ťovna Generali, Klaus Timber, MMA, 
Truhlářsví Müller.

Vladimír Vozka

Zásahy JSDHO Nepomuk

20. května před 19. hodinou byla naše jednotka povolána k požáru komína v rodinném 
domě ve Vrčeni. Komín jsme ve spolupráci s SDH Vrčeň pročistili kominickým nářadím 
a v kotelně vybrali hořící saze. Jednotka HZS Nepomuk v té době zasahovala u dopravní 
nehody dvou autobusů a jednoho osobního auta na silnici I/20 u Vlčtejna. Poté jednot-
ka HZS přejela k události do Vrčeně, kde provedla kontrolu komínového tělesa termoka-
merou. Žádné hoření již nebylo zjištěno a všechny jednotky se před 21. hodinou vrátily 
na základnu.

22. května po poledni jsme byli společně s jednotkou HZS Nepomuk povoláni operač-
ním střediskem k požáru dřevěného včelína v Milči. Po příjezdu na místo události již 
byla přilehlá kolna u včelína celá v plamenech. Hasiči na likvidaci nasadili dva vod-
ní C proudy. Po rozebrání konstrukce a vyklizení věcí bylo provedeno prolití požářiště 
a následovala kontrola skrytých ohnisek termokamerou. Škoda se odhaduje na 15 tisíc 
a příčina je zatím v šetření.

24. května odpoledne byla naše jednotka povolána na žádost ZZS ke snesení nadměr-
ného pacienta Na Vinici v Nepomuku. Pacientku jsme pomocí transportní plachty 
snesli z 1. NP do sanitního vozu. Po odjezdu ZZS se naše jednotka vrátila na základ-
nu. Jednotka HZS Nepomuk v tu dobu zasahovala společně s JSDH Kasejovice v obci 
Kotouň u požáru fasádní vaty naložené na vlečeném nákladním automobilu z Německa 
do Plzně. Jednotka HZS Nepomuk po lokalizaci požáru doprovázela NA na Vlčtejn, kde 
se vystřídala s jednotkou HZS Plzeň-Slovany. Ta se soupravou dále pokračovala na mís-
to překládky nákladu, kde provedla úplnou likvidaci požáru. 

Vladimír Vozka

Okrsková soutěž

Dne 28. května se od 13:00 konala 
na školním hřišti soutěž v hasičských 
družstev okrsku Nepomuk. Soutěžilo 
se ve štafetovém běhu s překážkami 
a požární útoku. I přes malou přeháňku 
soutěž proběhla v naprostém klidu 
a domácím družstvům se dařilo.

Muži 
1. Mileč 
2. NEPOMUK  
3. Kramolín 
4. Nekvasovy 
5. Dvorec  
6. Želvice A 
7. Želvice B 
8. Polánka

Ženy 
1. NEPOMUK 
2. Kramolín  
3. Nekvasovy

Tři nejlepší v každé kategorii postupují 
do okresního kola, které se bude konat  
3. 9.  2016 v Dobřanech.

Vladimír Vozka

Nejen Samuel 
Trhlík postoupil 
na Mistrovství 
Čech v šachu

Na Krajském přeboru v šachu 
v Radobyčicích měl náš klub devítiná-
sobné zastoupení ve více než osmdesá-
tičlenném startovním poli. Děti odehrály 
rozděleny v příslušných věkových kate-
gorií sedm partií. Pro děti do 10 let to byl 
jednodenní turnaj s kratšími partiemi, 
pro děti do 16 let dvoudenní s dlouhými 
partiemi. Po těžkých partiích obsadily 
dvorecké děti tato místa: v H10 – Samuel 
Trhlík 2. místo, Jan Štván 9. místo, Adam 
Jankovič 11. místo, v H12 - Petr Flajšman 
1. místo, Tomáš Beneš 19. místo, v D12 
- Maruška Krumpholcová 4. místo, 
v H16 – Pavel Flajšman 2. místo, Lukáš 
Kašpar 3. místo, Jakub Sedlák 4. místo. 
Z postupu na podzimní Mistrovství 
Čech v Harrachově se radují celkem čtyři 
děti ŠK Dvorec, které v přeboru obsa-
dily medailové pozice. Takže držme 
Samuelovi, Petrovi, Pavlovi a Lukášovi 
v dalších bojích palce.

Za ŠK Dvorec Zdeněk Flajšman
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Pionýrské vysvědčení

Pionýrské oddíly Pusík a Knoflící ukončily v červnu svůj pionýrský rok 2015/2016. 
Od loňského září se scházely na svých schůzkách pravidelně každou středu a hodinu 
a půl zejména tvořily. V každém oddílu je 12 dětí, Pusíci jsou starší děvčata a Knoflici 
jsou mladší děti z první a druhé třídy.  Naše výtvory jsou zejména z papíru, textilu, 
korálků, pedigu. Celkem děti vyrobily 64 výrobků, které zdobí jejich pokojíčky nebo 
z nich byly pěkné dárky pro rodinu a přátele. K tvoření nás motivují jednotlivá období 
roku, která jsou vždy ukončena malou výstavkou. Nejhezčí byla podzimní s dýněmi 
a světýlky. Vánoční a jarní jsou také zajímavé a plné dárků. Získali jsme i tři ocenění 
na celorepublikové výtvarné soutěži Pionýrský sedmikvítek. Umění našich vedou-
cích a dětí bylo prezentováno i na celostátní akci Kamínka v Brně. Připravili jsme i tři 
výtvarné dílny pro rodiče a přátele pionýra. Mimo tvořivých ručiček také soutěžíme 
a chodíme na výpravy. Uspořádali jsme běh pod Zelnou Horou, drakiádu, vánoční 
přespání na klubovně, karneval, slet čarodějnic, výlet do Strakonic. Fotografie ze 
všech schůzek i akcí a zdokumentované výrobky najdete na našich oddílových webo-
vých stránkách. Symbolickou jedničku na vysvědčení si určitě zaslouží všechny děti 
z našich oddílů, ale také jejich vedoucí Alena Březáková a Monika Týmlová.

text a foto: M. Dvořák

Dětský den se vyvedl

V neděli 12. 6. uspořádalo Mateřské cen-
trum Beruška společně s Pro Nepomuk 
dětský den v areálu Sokolovny Nepomuk. 
Pro děti byl připraven bohatý program: 
soutěže, tvoření, svezení na ponících 
a malování na obličej. Celým odpoled-
nem provázel pan Pavel Justich, který se 
postaral o hudební doprovod, hudební 
a taneční soutěže a moderování. Dětský 
den se velmi vydařil, užili jsme si 
spoustu legrace, děti odcházely spoko-
jené a se sladkými odměnami, které zís-
kaly za splnění úkolů. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a organizaci dětského dne. Těším 
se na vás opět příští rok.

Monika Nová

Prázdninový provoz 
v MC Beruška
Milé maminky, Mateřské centrum 
Beruška Nepomuk bude fungovat 
i o prázdninách. Pravidelně poběží krou-
žek ve středu 9:30–11:00. Samozřejmě 
záleží na vašem zájmu a na počasí. 
Pokud byste měly zájem o jiný den nebo 
čas nebo o informace o kroužku, kon-
taktujte mě na tel. č.: 602733270 nebo 
mailu: nova.monika@email.cz. Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Monika Nová

„Je život cukrovkářů 
sladký?“
Dne 6. 6. 2016 se ve společenské místnosti 
Domu s pečovatelskou službou (DPS) 
v Nepomuku uskutečnila beseda s cílem 
zlepšit informovanost lidí o cukrovce 
a srdečně-cévních chorobách.  Nutriční 
terapeutka Bc. Martina Korejčková, DiS. 
a MUC. Martina Vodičková pojaly besedu 
poutavě a interaktivně. Lidem změřily 
krevní cukr, krevní tlak, zvážily tělesnou 
hmotnost, změřily obvod pasu, vypočítaly 
BMI a dle ukazatelů vyhodnotily riziko 
metabolického syndromu. Byla k dispozici 
výstava potřeb, potravin a dalších materi-
álů pro diabetiky. Beseda měla mezi seni-
ory velký úspěch.

Renáta Vodičková

Děti navštívily seniory

Dne 26. 5. 2016 navštívily obyvatele Domu 
s pečovatelskou službou v Nepomuku děti 
z Mateřské školy Nepomuk, třída Šikulové. 
Paní učitelky si s dětmi připravily pásmo 
dětských básniček, písniček a tanečků. 
Obyvatelé DPS na oplátku potěšili děti 
sladkou odměnou. Společně strávené 
dopoledne zpestřilo všední dny našich 
seniorů. Děkujeme za krásné vystoupení 
a budeme se těšit na další návštěvu.

Renáta Vodičková

Blíží se Klášterské 
posvícení
Letošní posvícení se bude konat po delší 
přestávce i s fotbalovým turnajem, jak 
byli v minulosti všichni zvyklí. Zapište 
si do kalendářů termíny 16. 7. – 18. 7. 
2016. V sobotu 16. 7. se bude hrát fotba-
lový turnaj. Večer v sobotu bude v kul-
turním domě v Klášteře posvícenecká 
zábava s vystoupením skupiny Orion. 
Na neděli 17. 7. je plánovaný fotbalový 
turnaj starých gard a poutní bohoslužba 
slova. V pondělí 18. 7. bude tradiční 
Pěkná taktéž na fotbalovém hřišti. 
Na Pěknou bychom chtěli pozvat ty, kdo 
by si chtěli zahrát nohejbal nebo volej-
bal. Tato dobrovolná utkání budou brána 
jako zpestření pondělního posvícení. 
Hudba je zajištěna a občerstvení také. 
Srdečně proto zveme všechny příznivce 
na Klášterské posvícení.

Hana Kopáčová

Širokoúhlé letní kino Neurazy

01.07. (Pátek) Jak básníci čekají na zázrak ČR, 2016 – 80 Kč

02.07. (Sobota) Bod zlomu    Německo, USA, Čína, 2015 – 80 Kč

05.07. (Úterý) Králové hor Rakousko, 2015 – 60 Kč

06.07. (Středa) Padesát odstínů černé  USA, 2016 – 80 Kč

08.07. (Pátek) Dvojníci ČR, 2016 – 80 Kč

09.07. (Sobota) Bohové Egypta   USA, 2016 – 80 Kč

13.07. (Středa) Poldův švagr   USA, 2016 – 80 Kč

15.07. (Pátek) Já, Olga Hepnarová  ČR, 2016 – 80 Kč

16.07. (Sobota) Bláznivá pětka   Francie, 2016 – 80 Kč

20.07. (Středa) Vojtěch Slovensko, 2015 – 80 Kč

22.07. (Pátek) Zoolander No. 2   USA, 2016 – 80 Kč

23.07. (Sobota) Děda ČR, 2016 – 80 Kč

27.07. (Středa) Řachanda ČR, 2016 – 80 Kč

29.07. (Pátek) Učitelka ČR, SR, 2016– 80 Kč

30.07. (Sobota) Rodinný film   ČR, Německo, Slovensko, 2015 – 80 Kč

Začátek představení ve 21.30 / Změna programu vyhrazena. 
 Nevhodné do 12 let /  Nevhodné do 15 let
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Kulturní servis

Nepomuk červenec 

do podzimu - Výstava fotografií se sakrální 
tématikou, Fotoklub Nepomuk, kostel sv. Jakuba, 
otevřeno při bohoslužbách a kulturních akcích 

do 31. 8.  Obrázky z Němejcovy půdy – Atelier K, 
výstava kreseb a maleb, Zelenohorská pošta, 
otevřeno úterý – neděle 10.00 – 16.00

29. 6.–28. 8. Diplomové projekty studentů 
architektury FA ČVUT, výstava, Zelenohorská pošta

1. 7.–28. 8. Stanislav Šteif ml., výstava obrazů, Malá 
galerie otevřeno úterý – neděle 10.00 – 18.00, 
pořádá KIC Nepomuk, vernisáž od 17.00 hod.

2. 7. Nepomucký chaos, soutěž družstev v požárním 
útoku, od 13.00 hodin, hřiště u ZŠ Nepomuk

2. 7. Kristína Nídlová, kytarový recitál, od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, vstupné dobrovolné

3. 7. Černí Baroni po 25 letech, beseda s Václavem 
Postráneckým (od 20.30 hodin) a promítání filmu 
(od 21.30 hodin), Zelená Hora u Nepomuka, 
předprodej na plzenskavstupenka.cz (s možností 
zakoupení v Kulturním a informačním 
centru Nepomuk), vstupné 150 Kč

5.–7. 7. Kinematograf Pavla Čadíka, letní kino, 
náměstí A. Němejce, vstupné dobrovolné, 
filmy Revival (5. 7.), Životy těch druhých (6. 7.) 
a Okresní přebor (7. 7.), začátek 21.30 hod.

9. 7. Sarah & The Adams (pop), od 20.00 
hod., Malá letní scéna (nám. A. 
Němejce), vstupné dobrovolné

10. 7. Štěpán Rak – Cesta do pohádky, 
koncert kytarového virtuóza, 16.00 hodin, 
kostel sv. Jakuba, vstupné 190 Kč / děti 
do 10 let a ZTP/P 95 Kč, předprodej KIC 
Nepomuk a plzenskavstupenka.cz

15. 7. Moodshake, koncert jazz/rnb, 
od 20.00 hod., Malá letní scéna (nám. 
A. Němejce), vstupné dobrovolné

16. 7. XXIV. Nepomucké pivní slavnosti, 
tradiční přehlídka malých pivovarů s pestrým 
hudebním programem a pivními soutěžemi, 
náměstí A. Němejce, pořádá Nepal, vstup 
zdarma, http://pivo.nepomuk.cz

20.–24. 7. Rozmarné léto – z českých rybníků, 
gastronomie, Švejk restaurant U Zeleného stromu

23. 7. Nepomucké (farmářské a řemeslné) 
trhy, hrají Los Gadžos (cikánské rytmy), 
8.00 – 12.00, náměstí A. Němejce

23. 7. Pohádka O kominíku Josífkovi v provedení 
Divadla Matýsek, od 10.00 hod., Malá 
letní scéna, vstupné 30 Kč   

23. 7. Pohár města Nepomuka (dvojice), 
od 11.00, hřiště u Sokolovny Nepomuk, 
www.petanque.sokolnepomuk.cz

23. 7. Bran, hudba keltské Bretaně, od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, vstupné dobrovolné

29. 7. Andílci, koncert (rock´n´roll), od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, vstupné dobrovolné

30. 7. La Dafne, barokní opera Marca da 
Gagliana s komorním orchestrem, od 20.00 
hodin, Švejk restaurant U Zeleného stromu

30. – 31. 7. XXXV. Nepomucký trojúhelník, závod 
historických motocyklů, pořádá AMK Nepomuk 
v AČR, www.amk.nepomuk.cz  

Nepomucko červenec 

1. 6.–30. 9. Kdo si hraje, nezlobí III. Autíčka, 
kam se podíváš, výstava modelů autíček, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – 
Hradiště 1, www.muzeum-blovice.cz

23. 6.–30. 9. Kouzlo českého parfémového 
a bižuterního skla, originální výstava 
zaměřená na historii parfémů a toaletního 
skla, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

30. 6.–3. 7. Basinfirefest, rockový festival, 
Spálené Poříčí, www.basinfirefest.cz

30. 6.–21. 8. Milan Kasl – Obrazy, vernisáž 
výstavy od 18.00 hodin, zámek Chanovice

1.–31. 7. Letní kino Neurazy, www.neurazy.
cz, začátek promítání 21.30 hodin

1.–2. 7. Filmovo-hudební víkend Kotouň 2016, 
vstupné 100 Kč/den (180 Kč na oba dny), 
podrobnější info na www.kotoun.cz

2. 7.–7. 8. Vlajka vzhůru letí, výstava z historie 
trampingu, špejchar Ve Dvoře, Mobilní 
trampské muzeum Holice, Spálené Poříčí

2.–31. 7. Barevný svět Liliany Beranové, výstava 
obrazů, infocentrum Spálené Poříčí

2. 7. Den řemesel – přehlídka řemeslných 
dovedností Plzeňského kraje, tradiční 
rukodělná řemesla a trh, cca sedmdesát oborů, 
doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů, 
loutkoherců, tradiční česká kuchyně, od 9.45 
hodin, zámecký areál a skanzen Chanovice

2. 7.–17. 8. Jindřich Krátký, Návrat ztraceného syna 
po osmi letech, výstava obrazů, vernisáž od 10.15 
hodin, zámecký areál – konírna Chanovice

2. 7. Měcholupská pouť a tradiční fotbalový turnaj

3. 7. Jak se Kašpárek nechtěl učit, pohádka, 
od 16.00 hod, Pole u Blatné, hraje Divadlo 
Tyjátr Horažďovice, www.skocdopole.cz

4. – 8. 7. Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou 
Sieberovou, přihlášky u Mgr. Boženy 
Legátové tel. 371 120 715, Chanovice

5. 7. Dětský den, SDH Lipnice

6. 7.  Jan Hus – významný Čech, 
setkání u kapličky, Spálené Poříčí

9. 7. Oslavy 120 let SDH, taneční zábava, 
začátek oslav 14.00 hodin, SDH Číčov

9. 7. Folk na zámku, 
 nádvoří zámku, Spálené Poříčí

9. 7. Den grilování, Vinárna Joachim 
Lewidt, Spálené Poříčí

9. 7. Kubelíkovo trio, koncert významného 
hudebního tělesa, klasická hudba 
v podání světových hudebníků, od 18.00 
hodin, zámecký areál Chanovice

9. 7. Pouťová zábava v Čečovicích (parket na návsi)

15.– 17. 7. Sladké hody, Vinárna 
Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

16. 7. Setkání rodáků – 110 let SDH Zahrádka, 
od 14.00 hodin, areál hasičského klubu, Zahrádka

16.–17. 7. Pouť v Oselcích

16. 7. Turnaj v malé kopané,  
hřiště Pod Skálou Lučiště

18. – 22. 7. Příměstský tábor, 
 Obecní knihovna Kasejovice

21.–27. 7. Letní kino, zámecký park Spálené Poříčí, 
začátek 21.30 hodin (21. 7. Nejistá sezóna / 22. 
7. Tajemství hradu v Karpatech / 23. 7. Ať žijí 
duchové / 24. 7. Happy end / 25. 7. Tmavomodrý 
svět / 26.7. Iluzionista / 27. 7. Mafiánovi

22. 7. Jaroslav Krček a Musica Viva, koncert 
významného současného hudebníka 
tentokrát s rodinným souborem a s přáteli, 
od 18.00 hodin, zámecký areál Chanovice

23. 7. Přejezd přes lávku a tradiční 
Měchfest, Měcholupy u Blovic

23. 7. Spálenopoříčská smeč, 
u Sokolovny, Spálené Poříčí

23. 7. Tradiční turnaj v malé kopané 
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE, 
začátek v 9.00, pořádá SDH Polánka

29. 7. La Dafne, barokní opera s komorním 
orchestrem, od 18.00 hodin, Spálené Poříčí

29. 7. Barokní podvečer plný 
překvapení, komentovaná večerní 
prohlídka města Spálené Poříčí

29.–31. 7. Hovězí hody, Vinárna 
Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

30. 7. 120 let SDH Železný Újezd

30. 7. Memoriál L. Duchoně, hasičská soutěž, 
následně veselice s hudbou, od 13.00 
hodin, cvičiště v Defurových Lažanech

30. 7. Polánecký triatlon, různé kategorie, začátek 
v 14.00, pořádá SDH Polánka a Cyklan Kakov

31. 7. La Dafne, barokní opera s komorním 
orchestrem, od 17.00 hodin, Nebílovy

31. 7. Pouť v Kasejovicích

Slavnosti, poutě, 
posvícení v roce 
2016 ve farnostech
Nepomuk, Vrčeň, Prádlo,  
Myslív, Žinkovy a Neurazy

Čmelíny u Vrčeně Ne 03.07. – kaple Panny 
Marie – 15.00 – poutní bohoslužba slova / 
Kozlovice u Nepomuka Út 05.07. – kaple sv. 
Cyrila a Metoděje – 9.00 – poutní mše sv. 
/ Měcholupy u Prádla Út 05.07. – kaple 
sv. Cyrila a Metoděje – 11.00 – poutní mše 
sv. / Čečovice u Vrčeně So 09.07. – kaple 
sv. Prokopa – 14.00 – poutní bohoslužba 
slova / Klášter u Nepomuka Ne 17.07. – 
kaple sv. Markéty – 14.00 – poutní boho-
služba slova / Štipoklasy u Myslíva Ne 
24.07. – kaple sv. Anny – 15.00 – poutní 
bohoslužba slova / Nepomuk Po 25.07. – 
„Svatojakubská pouť“ – arciděkanský kos-
tel sv. Jakuba St. – 17.00 poutní mše sv. + 
zahradní slavnost / Vrčeň Ne 07.08. – kostel 
sv. Vavřince – 11.15 – poutní mše sv. / Tojice 
u Vrčeně Ne 14.08. – kaple sv. Vavřince – 
15.00 – poutní bohoslužba slova 

Pater Vítězslav Holý

Podbrdská rallye Legend

O víkendu 20. – 21. května jsme v okolí Přešína odjeli již pátý ročník Podbrdské rallye 
Legend. Zázemí soutěže bylo tradičně směrováno do areálu firmy KBS, kde pro nás bylo 
připraveno dokonalé prostředí. Celému kolektivu KBS patří velké díky. Poté se už roz-
točil kolotoč celé soutěže. Do samotného sobotního závodu nastoupilo 95 posádek. 
Startovalo se jako za starých časů, a to od nejnižší třídy. Takže po odjetí předjezdců 
a 10 doprovodných vozidel třídy VIP se začal nad startem tvořit oblak namodralého 
kouře. Na startu se objevili trabanti. Tři jeli ve třídě Pravidelnost a ostatní ve třídě H1. 
Ta jich čítala rovných 11. V tak velké konkurenci se dokázala velice dobře umístit, a to 
na 3. místě, skoro domácí posádka Trabantu Karel Převrátil a Zdeněk Kůs z Kramolína. 
Ve třídě H2 se druhým místem předvedla nepomucká posádka Petr Kouba – Vendula 
Vohrnová a jejich Zastava. Dalším velkým překvapením byl výkon také nepomucké 
posádky Roman Kovář – Venca Kubík ve třídě H3. Jejich nasazení bylo neskutečné. 
Právem si vybojovali druhé místo, když o to první přišli kvůli drobné technické závadě, 
která jim v jedné ze zkoušek nedovolila jet na plno. Po sečtení výsledků právě tohle roz-
hodlo. Rozdíl na prvního byl 1,6s. I samotní jejich rivalové  se na ně chodili dívat, s kým 
mají tu čest. Mezi nimi byl i vítěz třídy Vladimír Berger, bývalý tovární jezdec škodovky. 
Domácí posádka ve složení Stanislav Šelmát a Dan Krob obsadila 4. místo. Neméně 
ohlasů měl i nováček soutěží dvorecký Filip Houška s Klárou Přerostovou, kteří si hned 
při své premiéře dojeli pro pohár za třetí místo ve třídě H6. Další, kdo si z nepomuc-
kých borců dojel pro pohár, je Roman Rada se spolujezdcem Vencou Duškem. Ti dojeli 
se svojí Felicií na třetím místě ve skupině A1. Celkovým vítězem Podbrdské Rallye 
Legend je posádka Václav Hlavatý a Jana Balková se škodou 120S. Další podrobné 
výsledky najdete na našich stránkách www.rkha.cz. Celá soutěž se odjela bez větších 
zádrhelů, kdy výsledné zdržení bylo jen 10 minut od plánu. Při závodě odstoupilo něko-
lik posádek, a to převážně kvůli technickým závadám. Vážnou nehodu, která se naštěstí 
obešla bez zranění posádky, měl se svou škodou 130LR Martin Kdér, který ve veliké 
rychlosti opustil vozovku a kutálel se do pole. Další drobnější nehody se vždy obešly 
bez zranění a jen se škodou na soutěžních vozidlech. Chci velice poděkovat obyvatelům 
dotčených obcí za toleranci k omezením, která přineslo pořádání soutěže. Dále děkuji 
obecním úřadům za schválení a povolení a v neposlední řadě patří díky ukázněným 
divákům, kterých se na naši soutěž přišlo podívat opravdu mnoho. 

Petr Lemmons Šulc – ředitel Podbrdské Rallye Legend

Autotoulky

Petr Lemmons Šulc ve spolupráci s RKHA 
v AČR si vás dovoluje pozvat na další díl 
rodinné motoristické soutěže pod názvem 
3. autotoulky. Tato soutěž se uskuteční 
o státním svátku v úterý 5. 7. 2016 se zahá-
jením ve 12 hodin na parkovišti před 
poliklinikou v Nepomuku. Je opět při-
pravená zajímavá trasa oblastí jižního 
Plzeňska, která v soutěžním duchu upo-
zorní na různé historické body a památky, 
kterých si při běžné jízdě ani nevšimnete. 
Na závěr máme tradičně zajištěné místo 
v okolí se zajímavou prohlídkou a místo, 
kde si dáte něco dobrého, než my spočí-
táme výsledky. Popis pravidel soutěže a při-
hlášku najdete na našem webu www.rkha.
cz v záložce ´autotoulky´. Může se to zdát 
složité, ale není. Jde především o výlet, 
takže ti, kdo mají obavu soutěžit, můžou 
jen podle mapy dojet do cíle a prohléd-
nout si závěrečné místo. Přihlášku prosím 
zaslat předem, lze se přihlásit i telefonicky 
na 603 798 152 nebo 778 741 189. Je mož-
nost se přihlásit až na místě, ale z důvodu 
přípravy podkladů je lepší, když o vás víme 
dříve. Těším se na vás. 

Petr Lemmons Šulc

Klimatologická charakteristika  
července ve městě Nepomuk

Zpracoval Pavel Vacík

Jev Den (rok) Hodnota
Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961–90) – 16,7°C
Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961–90) – 77,7 mm
Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Červenec 2006 21,1°C
Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Červenec 1980 14,0°C
Maximální měsíční úhrn srážek Červenec 1954 215,1 mm
Minimální měsíční úhrn srážek Červenec 1971 11,8 mm
Maximální teplota vzduchu 27. 7. 1983 39,2°C
Minimální teplota vzduchu 22. 7. 1996 1,5°C
Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 22. 7. 2015 28,9°C
Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 4. 7. 1962 8,2°C
Nejnižší maximální denní teplota 8. 7. 1954 9,8°C
Nejvyšší minimální denní teplota 13. a 15. 7. 2010 19,0°C
Maximální denní úhrn srážek 19. 7. 1981 82,1 mm
Nejvyšší počet letních dnů (TMA 25°C a vyšší) Červenec 2006 27
Nejvyšší počet tropických dnů (TMA 30°C a vyšší) Červenec 1994 17
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Kulturní centrum Nepomuk pořádá  
22. října 2016 zájezd do pražského Stavovského divadla 
na úspěšnou komedii  
 

Jedenácté Přikázání
„Nezapřeš ženy své!“ I tak by se mohla jmenovat kome-
die o zapřisáhlých starých mládencích. Právě zapření 
vlastní manželky jednoho ze čtyř přátel, který se bojí 
ostatním přiznat, že porušil sázku a oženil se, je 
základní zápletkou hry. K odhalení pravdy přispěje žen-
skou lstí a intrikami samozřejmě ona zapřená man-
želka. Staromládenecký spolek je rozpuštěn. A zdá se, 
že v pravý čas, protože po staromládenectví už nikdo 
z nich netouží. Hrají: Saša Rašilov, Martina Preissová, 
Pavla Beretová, David Matásek, David Prachař, Martin 
Pechlát, Jan Bidlas, Jana Boušková, Jana Pidrmanová, 
Jiří Panzner, Zdeněk Maryška a Vladimír Jopek.

 
 

Podařilo se nám získat vstupenky do 3.–6. řady. 
Cena vstupenky včetně dopravy činí pouze 520 Kč. 
Autobus odjíždí ze Dvorce od ČD v 15.30 hod., další 
zastávky Na Vinici, u hřiště a na náměstí A. Němejce. 
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 371 580 337 nebo 
osobně v KIC Nepomuk, nám. A. Němejce 126.

Kultura na Malé letní scéně
náměstí A. Němejce (nádvoří Městského muzea a galerie)
vstupné dobrovolné / začátky ve 20.00 hodin
občerstvení ve stodole Rodného domu A. Němejce. 

 
 

2. 7.  Kristína Nídlová (kytarový recitál) 
9. 7. Sarah & The Adams (pop)
15. 7. Moodshake (jazz/rnb)
23. 7. Pohádka O kominíku Josífkovi, zač. v 10 hod., vstupné 30 Kč
23. 7. Bran (hudba keltské Bretaně) 
29. 7. Andílci (rock´n´roll)
6. 8. Chlupatej kaktus (divadlo)
20. 8. Když se sejdem (country) 
26. 8. Noc na Karlštejně (muzikál, Tyjátr Horažďovice)
27. 8. Vojtěch Urbánek, Josef Fojta, Tomáš Mourek (folk, blues, indie)

16.7.2016

se zlatavým mokem těchto značek:

těmto firmám velice děkujeme, bez nich by akce nebyla: 

k poslechu i tanci zahrají:

11:00 POHODOVKA . 13:00 THE DIXIE HOT LICKS . 15:00 MICHAL ŠINDELÁŘ & JAKUB KOŘÍNEK
17:00 HAŠLERKA . 19:00 FAST FOOD ORCHESTRA 

 21:00 WANASTOVI VJECY REVIVAL . 22:30 OHŇOSTROJ . 23:00 THE.SWITCH
jako obvykle bohatá nabídka pochutin a jídel, namátkou: 

vuřty na černém pivu, langoše, klobásy, čínské nudle, halušky, kýty na grilu, krkovice,
staročeské brambory, palčinky, trdelník, kebab, hot-dog, živáňská pečeně, škvarky a špek,

bio hamburgery, farmářské sýry, chačapuri, quiche, hermelín, domácí cukrovinky ...

 nebudou samosebou chybět pivní soutěže a anketa o nejlepší pivo!  

Město Nepomuk a Nepal, (dobře) zapsaný spolek

Vás co nejsrdečněji zvou 
na:

akce se koná na náměstí, 
začíná v 11:00 a končí v pozdních 

nočních hodinách ...        
      
       

další informací do Vás nalejeme na webu: pivo.nepomuk.cz 

AKCIOVÝ PIVOVAR LETINY . ANTOŠ SLANÝ . BŘECLAV . HEŘMAN VLADISLAV . HOLBA  
KONRÁD VRATISLAVICE . KRČÍN SEDLČANY . LYER MODRAVA . MODRÁ HVĚZDA DOBŘANY 

POLIČKA . POUTNÍK PELHŘIMOV . PRIMÁTOR . PŘÍŠOV . PURKMISTR ČERNICE 
RADOUŠ ŠŤÁHLAVY . RAVEN . RICHARD BRNO . ROHOZEC . SVIJANY . TAMBOR

 U BIZONA ČIŽICE . U STOČESŮ ROKYCANY . U TŘÍ KRÁLŮ PROSTĚJOV . ZELENOHORSKÉ PIVO . ŽICHOVEC 
a ještě několika dalších

AUTODOPRAVA
HETZER

AUTODOPRAVA
Martin Benedikt

H
X,,

l
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vzpomínka

„Ne, neplačte, že odcházím,
ten klid a mír mi přejte,
buďte tu šťastni, mějte se rádi
a s láskou na mě vzpomínejte."

paní Růžena Krejčová 
zesnula tiše v úterý 17. května 2016 
ve věku nedožitých 78 let. Odešel 
šlechetný člověk s laskavým srdcem. 

Vzpomíná rodina a všichni,  
kdo ji měli rádi.

vzpomínka

Vzpomínají syn s rodinou 
a ostatní příbuzní.

22. července 2016 uplyne 22 let,  
kdy zemřela naše drahá maminka
paní Anna Horníková

24. června 2016 tomu bylo 17 let,
co zemřel náš drahý tatínek
pan Václav Horník

80 let
Pojerová Marie
 
83 let
Kubíková Věra
 
87 let
Štěpánková Helena Sr

de
čn

ě 
 

bl
ah

op
ře

je
m

e!
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Řádková inzerce

KUPÓN NA  
ŘÁDKOVOU  
INZERCI

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon/email:

Požadované č. vydání:

ne
ko

m
er

čn
í z

da
rm

a 
/ k

om
er

čn
í 5

0
 K

č

Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného 
kontaktu ke zveřejnění. Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Vyplněný kupón doručte do redakce 
Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

Pohřební ústav Hořejš
Žižkova 120, Blatná 
(vedle ZŠ J. A. Komenského)

– služba 24 hod, 7 dní v týdnu vč. svátků
– zajišťujeme veškeré pohřební služby
– dlouholeté zkušenosti, minimální režie

Tel.: 383 422 464, 603 512 653
604 213 930, 775 968 082

Restaurace sv. Vojtěch 
(Vrčeň – areál pod rybníkem)

*Nově otevřeno*

Rozvoz obědů, široký výběr jídel, 
od kulinářského mistra

oceněného cenami Šumavských hotelů.

1. Denní menu – výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 65,-
1x týdně moučník zdarma!

2. Senior menu – výběr ze tří jídel, vč. poctivé domácí
polévky a dopravy za 55,-

Strava upravena speciálně pro seniory
3. Rozvoz minutkových jídel dle nabídky v termoboxích od 99,-

4. Rozvoz studených i teplých večeří
 výběr z pěti jídel za 65,-

5. Rozvoz pizzy zn. Gladiator a Della casa,
i s dopravou a krabicí za 139,-

 
Rozvoz sedm dní v týdnu i o svátcích 

od 10:00 do 22:00.
Platba denně, týdne, měsíčně.

 Nečekejte a zavolejte na 605 368 786, nebo 606 364 731

* ! Náš zákazník, náš pán ! * 
www.penzionvrcen.cz

penzionvrcen@seznam.cz

Firma INTERIORS 
manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující 
pracovní pozice:
—  Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo     

výborné platové podmínky

—  Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO 
s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče 
znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou

—  Montážní dělník/dělnice výrobků 
z kombinovaných materiálů v Kasejovicích

—  Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

—  Čalouník nábytku

—  Lakýrník, přípravář v lakovně

Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a.s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice     
Pracovní poměr: nástup možný ihned,  
možnost zařídit zaměstnancům  ubytování 

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka 
Šampalíková, mobil: 734 440 523
 lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

LESOIL WOOD s.r.o.
Pod Tratí 547
336 01 Blovice
Tel.: (+420)  728 737 192
email: lesoilsro@gmail.com
www.lesoil.cz

LETNÍ AKCE
PRODEJ 
PALIVOVÉHO  
DŘEVA
 
 
 
 
 
Prodáváme štípané palivové dřevo v metrových délkách
Jehličnaté dřevo (SM, BO, MD) …………………850 Kč/1PRM
Listnaté dřevo (DB, BK, BR)……………………..950 Kč/1PRM

Možnost zajištění dopravy.

Prodám či pronajmu byt v Nepomuku Na Vinici. 
Volný od srpna 2016. Rozměry 62,4 2+1. Prodejní 
cena 750 000 Kč. Tel. 721 231 950.

Sháním pronájem garáže v Nepomuku. Nejlépe 
U Sokolovny. Tel. 602 768 485.

Pronajmu 1+1 v RD, kauce, nekuř., volejte 
večer po 17. hod. Tel. 605 437 676.

Prodám dřez porcelán 45x40, wc mísu, umyvadlo, špaletové 
okno 3dílné, staré dveře P 80x185. Tel. 775 581 180.

Prodám kolečkové brusle vel. 34–36 cena 500. Stolní myčku 
nádobí na 6 jídel. souprav cena 1000 Kč. Tel. 608 235 162.

Prodám TV Sharp – Aquos 32D44E HDMI, HD READY 
DUB úhl. 82 cm perf. stav 3000 Kč. Pneu 185/70 R14 
jeté jedno léto. Cena dohodou. Tel. 603 363 205.

Prodám kompresor domácí výroby 8 ATM 
cena 500 Kč. Tel. 732 986 501.

Prodám ALU disky 14“ FAB./FEL. zánovní, 3 ALU 
konve s víčky, srnčí parůžky, kůže z kance vyčiněná, 
3 vzduchovky, štafle kov i dřevo. Tel. 776 153 573.

Prodám TV Panasonic bez set.t.b. s d.o., světlé skříně, 
kov. a dř. regál, vysavač listí – zánovní, masivní 
ponk do dílny. Vše dohodou. Tel. 776 153 573.

Prodám zahradní hadici 25 m, Nepomuk, 
cena dohodou. Tel. 733 719 556.

Prodám litá kola jako nová, orig. Ford i s pneu. 
165/70 R13 za 3000 Kč. Tel. 739 287 011.

Prodám žel. bet. nadokenní překlady. 17 ks. Rozměry 
150x12x20 cm. Nepomucko. Tel. 725 359 340.

Prodám gumy nové 2+2 letní + zimní 175x65xR14. 600 Kč/ks. 
8x disk 14 100 Kč/ks. Disky 4 děrované. Tel. 776 814 094.

Prodám vysavač na listí nový nevhodný dárek 
600 Kč. Na Fiat tipo blatníky, zadní + přední světla 
a jiné dám k diskům zdarma. Tel. 776 814 094

Hledám paní na úklid domácnosti mladých invalidních 
důchodců v rodinném domě 2 km od Nepomuka, 
pečlivost a spolehlivost. Tel. 602 245 532.

Prodám olejové nové čerpadlo a nový ovladač, vhodné na štípač 
dřeva. Prodám zavař. sklenice i svíčky 1–1,50 Kč. Tel. 776 535 770.

Vyměním bantamové kolečko za kovový trakař. 
Prodám decimálku a kuchyňskou váhu s mosaznými 
miskami a obrazy svatých. Tel. 776 535 770.

Udělám výměnu zipů a drobné opravy oděvů a dále prodám 
dámské svatební šaty velmi levně. Tel. 732 765 416.

Bytové doplňky na míru – dveře shrnovací – rolety – 
sítě – žaluzie. Nepomucko. Tel. 603 309 702.

Tesco fin. služby. Výhodné hotovost. půjčky, 
sloučení půjček. Poskytujeme: zaměstnanec, 
mateřská d., důchodce. Tel. 722 600 239.

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 7. 2016  
v prodejně „U Stodoly“

Krajanka zakys. smetana MOJE CHVILKA 130 g Mix druhů 10,90
Gouda 48% cena za 1 kg 99,00   
Balsýr NA GRIL 47% pikant a česnek 2 x 100  g 35,90
Zakysaná smetana 15% 180 g 9,90   
Písecký gothaj cena za 1 kg 79,00
Písecké špekáčky 78% masa cena za 1 kg 89,00 
Kuřecí stehenní řízky BK TF zmraz. 500 g 49,90

 
Nabídka platí od  1. 7. do 14. 7. 2016 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Opočenský jogurt ve skle 150 g mix příchutí 12,90
Madeland výkroj cena za 1 kg 169,00
Zottarella clasic 125 g 19,90 
Čerstvé mléko 1,5% 1 l PET 14,90
Šunkové koleno PREMIUM cena za 1 kg 99,00
Štýrská klobása cena za 1 kg 129,00
Čertovské špekáčky cena za 1 kg 89,00
Gambrinus Originál 10° 1,5 l PET 29,90
Prima Mrož jahodový kornout 115 ml 12,90
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Foto měsíce

Bojovali. Za svůj boj na domácí půdě 
si tentokrát zaslouží fotografii měsíce 
fotbalisté FK Nepomuk. Barážové utkání 
o postup do elitní krajské soutěže s o šest 
divizních hráčů posíleným celkem 
Rokycan skončilo sice prohrou 0:2 
a vyloučením jednoho nepomuckého 
hráče, nicméně domácí sklidili pochvalu 
i od svého hrajícího trenéra Josefa 
Viktory. Velké odhodlání je vidět rovněž 
na přiložené fotografii, která zachycuje 
brankáře a zároveň radního města Marka 
Barocha se spoluhráči Janem Ticháčkem 
(č. 2) a Petrem Pancem (č. 3). Nedělní 
odveta v Rokycanech skončila krásnou 
remízou 2:2 a za Nepomuk se trefili Pavel 
Kalabza a Radek Rous. Více fotografií 
z Nepomuku na http://bit.ly/298xx57.

Třebčickou uličkou k náměstí

Stará chalupa na snímku stávala v místě, 
kde kříží Třebčická ulice ulici Nádražní, 
hned vedle obchodu s potravinami. Domek 
obývali manželé Škovránkovi. Vedle, přímo 
na rohu ulice, stála ještě jedna chaloupka 
čp. 268. Tu obývala stará paní, kterou 
všichni místní znali jen jako Karličku. 
Karlička chodila s hůlkou a sbírala léčivé 
rostliny, které sušila na půdě. Po smrti 

pana Škovránka odešla paní Škovránková 
do domova důchodců a domek byl nějaký 
čas prázdný. Karlička zemřela ve svém 
domku po pádu ze schodů. V roce 1985 
dům částečně zbourali a částečně pře-
stavěli. Dnes je přestavěný zbytek domu 
součástí sousedního objektu čp. 50. 
Podobně dopadl i domek čp. 268, kde byd-
lela Karlička. Je přestavěný a má růžovou 

fasádu. Obrázek domku, který dnes otis-
kujeme, byl namalován mnou v roce 1963, 
tedy v době, kdy tam ještě bydleli manželé 
Škovránkovi. Dnes po něm zůstalo jen 
místo se zbytkem opěrné zdi v zahrádce. 
Až půjdete kolem, zkuste si jej tam 
i s  „dřevěnou kadibudkou“ představit.

Ladislav Čáslavský



sponzor měsíce

Kanalizace a Vodovody 
Starý Plzenec, a.s.

Naše společnost je jednou z posledních českých společností na vodohospodářském trhu spravujících dra-
hocenný zdroj naší země – vodu. Hlavní poslání spadá do oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění 
a čištění odpadních vod. Provozujeme vodovody a kanalizaci obcím zejména na jižním Plzeňsku. 

Společnost provozuje více než 30 měst a obcí, ve kterých spravuje vodohospodářskou infrastrukturu. Majiteli 
společnosti jsou samotné obce, které vlastní akcie, a mají tak možnost podílet se na rozhodování na nejvyšší 
úrovni řízení podniku. Pro profesionální podnikání v dané oblasti jsme vybaveni akreditovanou laboratoří, 
která neslouží jen pro kontrolu kvality vod našich klientů, ale umožňuje i široké veřejnosti nechat si udělat 
rozbor vody v odborné laboratoři. K uvedeným hlavním předmětům podnikání patří ještě doprovodné čin-
nosti. Jedná se hlavně o dopravu a nakládání s odpady. 

Pro komplexní nabídku služeb provádíme také projektovou a inženýrskou činnost s výstavbou vodohos-
podářské infrastruktury. Ve svých investorských činnostech jsou námi spravované obce podporovány 
dotačními tituly (zejména z KÚ Plzeňského kraje a MZe Praha) s důrazem kladeným na udržitelný rozvoj 
vodohospodářské infrastruktury pro její zachování dalším generacím.
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