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Slovo starosty

Vážení občané,

prázdniny jsou v plném proudu, a proto 
srpnové číslo novin nabízí řadu tipů 
na výlety či nové regionální publikace. 
Těší nás ohromná podpora Patera 
Holého za jeho setrvání v Nepomuku, 
kromě řady rozhovorů s místními jsem 
zachytil reportáže například v Událostech 
České televize, TV ZAK, Plzeňském 
deníku či MF Dnes. Radost mi udělala 
i věc další: Celý den se na úklidu města 
dobrovolnicky podílel skautský oddíl 
Poštolky ze Švihova, více se tomuto 
tématu věnuje samostatný článek uvnitř 
novin. Máme za sebou další ročník vyda-
řených pivních slavností, nepřímo s nimi 
souvisí i téma měsíce – léta chátrající 
Dům U Lípy, ve kterém by v případě 
odkoupení domu městem a následné 
rekonstrukci mohl vzniknout například 
minipivovar se Svatojánským ležákem či 
kdysi velmi oblíbeným Zelenohorským 
kozlem. S druhým jmenovaným souvisí 
i srpnové mimořádné prohlídky zámku 
Zelená Hora s první profesionálně vytvo-
řenou expozicí uvnitř objektu na téma 
Zelenohorského rukopisu. Rozhodně  
si je nenechte ujít.

Jiří Švec, starosta města

zprávy / fotografie / tiráž slovo starosty / zprávy
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Generál opět mezi námi
První prázdninovou neděli se na Zelené Hoře 
zastavil filmový generál Václav Postránecký, aby 
zavzpomínal na rok 1991, kdy tu natáčel film 
Černí baroni. Herec krátce promluvil se starosty 
Nepomuka i Kláštera a zajímal se o stav zámku. 
Jeho vzpomínky na dobu vzniku filmu nebyly tak 
veselé, jak by si možná mnohý návštěvník myslel. 
Pan Postránecký několikrát zdůraznil, že film 
je natočen s nadhledem a nadsázkou, doba ale 
taková nebyla. Zmínil hodnoty, které podle jeho 
názoru v současné společnosti chybí – například 
vědomí odpovědnosti vůči národu a zemi, ve které 
žijeme. Po besedě, která proběhla v zámecké kapli, 
se diváci přesunuli na nádvoří, kde film Černí 
baroni promítal kinematograf Pavla Čadíka. 

Monika Bechná

Na náměstí teklo pivo proudem
Více než třicítka pivovarů se před-
stavila na tradičních Nepomuckých 
pivních slavnostech, které pořádá 
město Nepomuk se zapsaným spol-
kem Nepal. Součástí akce byl bohatý 
doprovodný program, na kterém 
vystoupily například kapely Hašlerka, 
Fast Food Orchestra či The Dixie Hot 
Licks. Výsledky pivní ankety: 1. Radouš 
Šťáhlavy – Pilsner Ilgner 12°, 2. Rodinný 
pivovar Zichovec – Krahulík 12°, 3. 
Příšov – IPA 14°, zvláštní cena pořa-
datelů: Monopol Teplice – Ale 14°.

Malá letní scéna žije
Dne 9. července zahráli na Malé 
letní scéně Sarah & The Adams, 
jedinečná hudební skupina v čele 
s talentovanou zpěvačkou, pianistkou 
a autorkou písní Šárkou Adámkovou. 
Kapela se pohybuje na pomezí stylů 
popu, country a jazzu. Koncerty 
i jiná vystoupení na Malé letní scéně 
probíhají do konce prázdnin. 
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700 podpisů pro Patera Slávka

Ač je v evidencích všech farností vedených Paterem Vítězslavem Holým dohromady 
pouhých 200 věřících, podporujících podpisů za jeho setrvání v Nepomuku se podařilo 
během 3 týdnů nashromáždit více než 3,5× tolik. A co víc, každý den přicházejí do redakce 
a na podatelnu úřadu další podpisy. Stojí za tím nemalé úsilí řady jednotlivců v čele 
se starostou Jiřím Švecem a jednotlivými farníky a redakce před nimi upřímně smeká.

V pátek 15. 7. navštívila delegace ve složení Jiří Švec, Pavel Jiran a Radovan Sochor 
českobudějovického biskupa Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, a předala mu podpisové 
archy. Během takřka hodinové audience hovořili o duchovní i materiální stránce věci. 
Ze strany nepomuckých byla zdůrazňována řada aspektů souvisejících především s udr-
žitelností a úspěšnou realizací regionálních projektů. 

Pětiletou udržitelnost má například vloni otevřené Svatojánské muzeum, realizuje 
se hlavní oltář zelenohorského kostela, soutěž na umělecké dílo na kruhovém objezdu 
U Pyramidy či obnova sochařského souboru Lazara Widemanna v Žinkovech. „Již nyní 
se musel odložit nákup letenek do brazilského São João Nepomuceno v květnu 2017 pro 
delegaci, kterou měl Pater Holý vést. Ohroženo je tím dojednání podmínek partnerské 
dohody ze strany města Nepomuk, které si kladlo za cíl kromě společných kulturních 
projektů přilákat do města co nejvíce brazilských turistů,“ uvedl jeden z dalších bodů 
jednání starosta Švec. Důležitý je rovněž osobní aspekt věci, Pater Holý považuje Nepo-
muk za svůj domov a nerad by ho předčasně opustil. „Když jsem byl do Nepomuku 
jmenován, bylo mi zdůrazňováno, že mé úkoly zde jsou dlouhodobé, najednou přišla 
náhlá změna,“ uvedl k tomu.

Biskup Kročil ocenil velký počet získaných podpisů v krátkém časovém období 
a nepomuckým zástupcům přislíbil, že ještě jednou přehodnotí ponechání Patera Holého 
v Nepomuku alespoň zhruba na dva roky, aby se započaté či rozjednané projekty podařilo 
dovést do zdárného konce. Pokud k jeho odvolání v polovině srpna skutečně dojde, je 
potřeba brát celou věc s respektem a přijmout ji, stejně tak jako nového administrátora 
naší farnosti. Vzpomeňte například na nerovnocenný boj Milady Horákové, a přesto její 
poslední slova o tom, že může na věčnost odejít čestně. Příležitostí vídat se s Paterem 
Slávkem i nadále bude určitě hned několik, autobusový zájezd do Pelhřimova může 
proběhnout hned v září. Žádný boj není marný, a ten nepomucký může zavdat příčinu 
k případné reorganizaci církve, ke které dříve nebo později bude muset dojít.

Václav Postránecký s Pavlem Čadíkem, foto Milan Demela

Pater Slávek (vpravo) je výjimečným duchovním nejen svou dvoumetrovou postavou
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Rozdělení dotací z dotačního programu

Z jednání zastupitelstva města 23. 6. 2016

ZMN vzalo na vědomí výslednou územní studii – lokalita Pod Vinicí. 

ZMN schválilo příspěvek z rozpočtu města Římskokatolické farnosti arciděkanství 
Nepomuk na opravy objektů farnosti v Nepomuku ve výši 200 000 Kč.  

ZMN schválilo rekonstrukci 2 umýváren v Mateřské škole Nepomuk a na odloučeném 
pracovišti v Mateřské škole Dvorec v době hlavních prázdnin. 

ZMN schválilo použití prostředků rezervního fondu ve výši cca 450 000 Kč bez DPH 
na rekonstrukci umýváren na obou pracovištích příspěvkové organizace MŠ Nepomuk. 

ZMN schválilo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko 
na projekt „Neseďme doma", aneb dovybavení obcí drobným mobiliářem - II. etapa 
ve výši 52 986 Kč, který se v případě města týká dovybavení historického jádra litinovými 
lavičkami a odpadkovými koši. 

ZMN schválilo závěrečný účet a účetní závěrku města Nepomuk za rok 2015. 

ZMN schválilo odkoupení pozemků: p.č. 325/72, 346/32 a 346/30, p.č. 346/23, 346/24, 
346/22, 346/21, 346/20, 346/27 a 346/2 v k. ú. Nepomuk (lokalita V Korýtkách), určených 
pro budoucí obytnou zónu města. 

ZMN pověřilo Radu Města Nepomuk k realizaci výběrového řízení k zadání veřejné 
zakázky "Strategický plán rozvoje města Nepomuk" včetně rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky tak, aby Rada Města Nepomuk následně pověřila starostu 
uzavřením smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější.

Jak postupovat při ztrátě či odcizení dokladů

Ztráta dokladů je častá nepříjemnost, 
která občany potkává. V některých pří-
padech lidé přijdou o doklady vinou 
zlodějů, jindy je někde ztratí nebo 
zapomenou. 

Pokud o své doklady přijdete přičině-
ním zloděje, je třeba krádež co nejdříve 
nahlásit na příslušné oddělení policie 
České republiky, která zavede doklad 
do evidence. Od té doby je vedený jako 
odcizený. Zároveň vám policista vydá 
potvrzení, s nímž je třeba zajít na úřad, 
kde zažádáte o nový. Nahlášení krádeže 
dokladů nebo ztráty rozhodně neodklá-
dejte, uvědomte si, že občanské i řidičské 
doklady či jiné podobné průkazy obsahují 
vaše osobní údaje a v krajním případě 
může dojít k jejich zneužití. Osoba, která 
se vašeho dokladu zmocní, ho může pou-
žít například při sjednávání půjčky nebo 
zneužít při páchání jiné trestné činnosti. 
Pokud tedy váš doklad nebude hlášený 
jako ztracený případně odcizený, můžete 
se dostat do značných nepříjemností. 
Domů vám například mohou přijít účty 
za služby, které jste si nikdy neobjednali, 
ale byly uzavřené na váš doklad. Složitá 
situace může nastat i při dalším prošetřo-
vání takové události.

 Pokud doklad ztratíte, nahlaste 
to úřadu, který vám dokument vydal. 

Podobně se zachovejte také, pokud jste 
nálezcem dokumentů. V takovém případě 
můžete doklady odevzdat na jakémkoliv 
obvodním oddělení policie České repub-
liky. Případně využijte schránku důvěry, 
která je umístěná u hlavního vchodu 
městského ředitelství policie na Kla-
tovské třídě v Plzni nebo v Perlové ulici 
u vchodu na obvodní oddělení policie 
Plzeň - střed. 

Když se policistům ztracené doklady 
dostanou do rukou, majitele o tom 
informují. Musíme však upozornit, 
že vzhledem k možnosti zneužití dokladů 
je občanům nevracíme, ale po jejich zae-
vidování předáváme úřadům, které je 
vydaly. Ostatní věci, jako jsou peněženky, 
další osobní věci, které nemají povahu 
dokumentu s osobními údaji a ostatní 
předměty vám na zmíněných odděleních 
policie proti podpisu vráceny budou. 
Bohužel finanční hotovost v nalezených 
peněženkách většinou nebývá. Jestliže 
si občané po výzvě své věci nevyzved-
nou, předává je policie na městský úřad 
do oddělení ztrát a nálezů, kde se občané 
mohou informovat, zda se tam jejich ztra-
cené předměty nenalézají, a případně si 
je i vyzvednout. 

Další možností v případě nálezu 
osobních dokladů je také ta, že tyto 

dokumenty odevzdáte nebo zašlete přímo 
na adresu úřadu, který je vydal. Nedo-
poručujeme odevzdávat nebo posílat 
průkazy přímo jejich majitelům na uve-
denou adresu. Je to opět kvůli možnosti 
zneužití. Odevzdáním na úřad uchráníte 
před nepříjemnostmi nejen maji-
tele dokumentů, ale i sebe. Pokud by 
se v budoucnosti ukázalo, že byly doklady 
zneužity, mohla by se snaha pomoci 
obrátit proti vám. Jestliže nahlásíte 
ztrátu dokladu a pak jej najdete, nezapo-
meňte tuto skutečnost rovněž nahlásit 
na policii nebo úřadu. Doklad v databázi 
vedený jako odcizený nebo ztracený je 
totiž vlastně neplatný a nesmíte se jím 
prokazovat. 

Nepříjemnost, jako je ztráta osob-
ních dokladů, se samozřejmě může stát 
každému, ale není to neřešitelná situace 
a včasným jednáním skutečně můžete 
zabránit ještě větším nepříjemnostem, 
než je návštěva úřadů a vyplnění žádosti 
o vydání nového průkazu. Jednotlivé 
úřady samozřejmě vedou své evidence 
a není tedy nutné, abyste v takovém pří-
padě znovu skládali zkoušky k získání 
například řidičského průkazu, zbrojního 
průkazu apod. 

nstržm. Jakub Hrubý

Velmi se omlouváme dvěma 
„malým" návštěvníkům koncertu 
Štěpána Raka, kteří zaplatili 
na místě plné vstupné. Rádi bychom 
tuto chybu napravili a polovinu 
vstupného jim v nepomuckém 
infocentru rádi vrátíme.

KIC Nepomuk

Žadatel Název projektu počet dětí /  
ml. do 18 let

Schválená částka v Kč

Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk Zajištění chodu  

a funkčnosti kroužku

23 8 647,00

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk Podpora oddílu BABETA 11 4 135,00

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk Podpora oddílu Pusík 15 5 639,00

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk Podpora oddílu Knoflíci 16 6 015,00

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk Podpora oddílu Florbal 25 9 399,00

TJ Slavoj Dvorec – JUDO JUDO dětem 18 6 767,00

TJ Slavoj Dvorec Kopaná - starší a mladší přípravka 23 8 647,00

Šachový klub Dvorec Podpora šachových tréninků mládeže 20 7 519,00

TJ Sokol Nepomuk Všestrannost 1 - mladší žactvo 20 7 519,00

TJ Sokol Nepomuk Všestrannost 2 -starší žactvo 15 5 639,00

TJ Sokol Nepomuk Tenis 1 20 7 519,00

TJ Sokol Nepomuk Tenis 2 12 4 510,00

TJ Sokol Nepomuk Tenis 3 22 8 270,00

TJ Sokol Nepomuk Florbal 21 7 895,00

Fotbalový klub Nepomuk – dorost Zajištění přípravy a mistrovských utkání fotbalistů 25 9 399,00

Fotbalový klub Nepomuk-fotbalová školička Zajištění materiálového a technického vybavení školičky 6 2 256,00

Fotbalový klub Nepomuk mladší přípravka Zajištění přípravy a mistrovských 

utkání fotbalistů ml. přípravky

10 3 759,00

Fotbalový klub Nepomuk starší přípravka Zajištění přípravy a mistr. utkání fotbalistů starší přípravka 14 5 263,00

Fotbalový klub Nepomuk mladší žáci Zajištění přípravy a mistrovských 

utkání fotbalistů mladší žáci

20 7 519,00

Fotbalový klub Nepomuk starší žáci Zajištění přípravy a mistrovských 

utkání fotbalistů starší žáci

16 6 015,00

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Kroužek mladých hasičů  

Nepomuk – přípravka

18 6 767,00

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Kroužek mladých hasičů Nepomuk - ml. družstvo 19 7 143,00

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Kroužek mladých hasičů Nepomuk - starší družstvo 10 3 759,00

Celkem   399 150 000,00

Žadatel Název projektu Schválená částka v Kč

Pro Nepomuk, z.s. Dětská mikulášská – Čiperkové 5 700,00 

Pro Nepomuk, z.s. Dětská maškarní – Natálka Hrychová 3 000,00 

TJ Slavoj Dvorec, z.s. Dětský den na stadionu ve Dvorci 8 400,00 

Nepal Nefestík 2016 9 300,00 

Nepal Zelenohorské vinobraní 2016 6 500,00 

Pod Zelenou Horou, z.s. Opera Kouzelná flétna a barokní noc na zámku Zelená Hora 12 600,00 

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Dětský den aneb s hasiči hurá na prázdniny 8 400,00 

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Pálení čarodějnic 5 000,00 

Nepomucké kuchařinky z.s. X. Nepomucká hnětýnka a jiné akce 5 800,00 

Mišron karting team Dětský předprázdninový hudební den 3 300,00 

Mateřské centrum Beruška, o.s. Dětský den, lampionový průvod 6 200,00 

ZO Českého zahrádkářského svazu Dvorec Zpívání Vánočních Koled U Kapličky Ve Dvorci 2 300,00 

Pionýr, z.s. Pionýrské skupiny Nepomuk Kulturní akce Pionýr, z.s. Pionýrské skupiny Nepomuk 1. poloviny roku 8 600,00 

Pionýr, z.s. Pionýrské skupiny Nepomuk Kulturní akce Pionýr, z.s. Pionýrské skupiny Nepomuk 2. polovina roku 4 900,00 

 Celkem 90 000,00 

"Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže" v roce 2016

"Podpora kulturních akcí" v roce 2016
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Nepomuk za 30 let? Méně aut a více zeleně

Dne 28. června proběhla v sále 
hotelu U Zeleného stromu přednáška 
„Urbanistická vize města Nepomuk pohle-
dem diplomantů Fakulty architektury 
ČVUT v Praze“. Čtyři studenti magister-
ského oboru Fakulty architektury ČVUT si 
vybrali Nepomuk jako téma svých diplo-
mových prací. Jak se budoucí architekti 
dívají na Nepomuk, co by zde změnili  
a co naopak zachovali? V tomto článku 
vám představíme vize prvních dvou.

Lukáš Havelka zvolil za téma „Nepo-
muk turistický“. Novou zástavbu by město 
mělo dle jeho pohledu situovat mezi 
Nepomukem a Dvorcem, uchráněna by 
naopak měla být pole obklopující město, 
například v lokalitě Borek. Nevyužitým 
potenciálem pro cestovní ruch vidí Přesa-
nické náměstí, kde by mohlo vzniknout 
pomocné informační centrum s kavárnou 

a ubytováním, význam náměstí by měla 
zvýšit případná realizace naplánovaného 
obchvatu. Na místě zbořeného „špitálu“ 
by rád mladý architekt viděl nový objekt, 
drobné prvky ve městě by se dle jeho slov 
měly zachovat a chránit. Další kultivaci 
by si zasloužilo prostranství před Zeleno-
horskou poštou, dnes neurčitá asfaltová 
plocha s parkovištěm. Nevyužitý potenciál 
má rovněž hospodářský dvůr Šternberk 
se svými sklepy a bývalým pivovarem 
a samozřejmě jen příležitostně zpřístup-
ňovaná Zelená Hora. Havelka ostatně 
vnímá stálé otevření Zelené Hory jako pří-
padný důležitý krok k rozvoji cestovního 
ruchu pro celý region.

Kateřina Tomášková sledovala kon-
krétní děje ve městě, pozorovala vztahy 
k místům, to, jak se mění pohyb lidí 
během dne. Za vhodné označila přesun 

Základní umělecké školy do staré školní 
budovy na náměstí, vytvoření klidové 
zóny u křižovatky Třebčická/Nádražní 
či kultivaci prostor u Špitálského ryb-
níka (okolí sochy na hrázi, obnova domu 
na místě „špitálu“, vznik přechodu mezi 
kostelem sv. Jakuba a hřbitovem a odve-
dení dopravy z města pomocí obchvatu). 
Za nejzásadnější nevyužitý prostor města 
považuje zarostlý parčík u sokolovny, 
který by se dal odplotit a lépe využít. Líbily 
by se jí rovněž polosoukromé prostory 
před bytovkami Na Vinici formou zahrá-
dek s posezeními. Na závěr prezentace 
zdůraznila, že si uvědomuje dlouhodo-
bost případných realizací podle těchto 
návrhů. Spolu s přednáškou byla zahájena 
tematická výstava, která na Zelenohorské 
poště potrvá do konce srpna. 
Dokončení příště.

Skauti šířili v Nepomuku dobro

V pondělí 11. 7. navštívila naše město 
v dopoledních hodinách po telefo-
nické dohodě skupina zhruba 35 skautů 
se svými vedoucími z oddílu Poštolky 
Švihov. Důvod návštěvy byl obdivuhodný, 
pomoci zkrášlit Nepomuk a zároveň potvr-
dit ideu skautingu: vlastním přičiněním 
šířit dobro a vychovávat budoucí generaci 

slušných lidí. Za úkol jim byla dána likvi-
dace černé skládky biologického odpadu 
na autocvičišti pod Kuvagem. Odpad 
přesunuli do přistavěného kontejneru 
a okolí vzorně uklidili. Biomateriál byl 
poté technickými službami města odve-
zen do kompostárny v Březí. Jako odměnu 
za vykonanou práci a únavu vedrem skauti 

pozitivně otestovali kvalitu a teplotu vody 
na městských bazénech. Jménem vedení 
města patří této skupině velký dík za dob-
rovolnou nezištnou pomoc při úklidu 
města a osobně přeji skautům jen samé 
dobré skutky pro blaho společnosti. 

Jiří Švec

Střípky ze svatojánské historie 
Připomínáme si dvě smutná výročí

Roku 1641 vychází Fama Posthuma, první 
životopis nepomuckého mučedníka. 
Spis, dedikovaný Františku Matyášovi 
ze Šternberka, držiteli zelenohorského 
panství, zavdal patrně příčinu k odkou-
pení dvou sousedních domů vedle malé 
kaple, stojící na místě Janova domu, 
a k výstavbě nového nepomuckého kos-
tela. Kostel, zasvěcený svatému Janu 
Křtiteli (podle něhož byl pokřtěn Jan 
Nepomucký) byl dokončen v roce 1651. 
Když roku 1672 navštívil svatostánek arci-
biskup Matouš Ferdinand Zoubek, zjis-
til, že v kostele je na oltáři obraz Jana 
Nepomuckého, který v té době ještě 
nebyl ani blahoslaven. Poručil tehdej-
šímu nepomuckému děkanovi, aby obraz 
sejmul, avšak záhy ucítil v ruce bolest, 
od které o 3 roky později zemřel. Od té 
doby již v Nepomuku nikdo nepochybo-
val o zázračné moci Jana Nepomuckého.

V tomto měsíci si připomínáme 330 let 
od velkého požáru (20. srpna 1686), při 
kterém tento první kostel vyhořel, a zhrou-
tila se jeho plechová báň, která patrně 
byla jen jedna. Jak praví nepomucká kro-
nika: „V pět hodin spoledne zkázy ohně 
se jest stala, zapálíce se v stodole Barto-
loměje Kadamera.“ Oheň se rychle šířil 
a lidé propadali zděšení, kde mají začít 
požár hasit. Nakonec shořelo 48 domů, 
mezi nimi nově vystavěné masné krámy, 
sladovna i pivovar. Z boží pomoci byla 
tehdy údajně jako zázrakem zachráněna 
radnice i dům hejtmana Táborského, poz-
dější budova Zelenohorské pošty. Zápis 
v kronice končí větou: „Pane Bože račž 
nas od takové skázy ohně dále i budoucí 
naše potomky chraniti a opatrovati.“ 
Na počest uchránění domu Táborských 
byla Danielem Františkem Táborským 
z Hirschfeldu zhotovena socha Panny 
Marie, dnes umístěná u kostela sv. Jakuba.

Václav Vojtěch ze Šternberka záhy 
započal s výstavbou kostela nového, 
dokončeného v roce 1688, o čemž dodnes 
svědčí nápis s letopočtem na vchodovém 
portálu. I v tomto kostele byl nadále Jan 
Nepomucký uctíván. Po jeho svatořečení 
roku 1729 stavba patrně nevyhovovala 
nárokům na poutní chrám, proto se Adolf 
Bernard z Martinic rozhodl kostel přesta-
vět. Stavba probíhala od 7. října 1734, kdy 
byl položen základní kámen, do 22. října 
1737. Architektem nebo přímo stavite-
lem chrámu byl dle pamětního zápisu 
Kilian Ignác Dientzenhofer. Z kostela sva-
tého Jana Křtitele se stal kostel svatého 
Jana Nepomuckého, na původní zasvěcení 
přesto dodnes upomínají například socha 
v průčelí či obraz na hlavním oltáři. Požáry 
postihly kostel ještě několikrát.

A ještě jedno, tentokrát téměř neznámé 
výročí, jsme si připomněli 2. července - 
uběhlo 150 let od chvíle, kdy bylo tělo 
svatého Jana Nepomuckého v křišťá-
lové rakvi spolu s rozebraným stříbr-
ným hrobem tajně převáženo v důsledku 
prusko-rakouské války vlakem z Prahy 
do Plzně a následně na voze po silnici 
do Něhošovic u Volyně, na statek kapi-
tulního probošta Pražského. Ochránci 
cestou potkávali velké zástupy před 
válkou prchajících obyvatel. Bylo to 
poprvé a naposledy, kdy se tělo Jana 
Nepomuckého, označovaného tehdy 
za nejcennější český poklad nadřa-
zený korunovačním klenotům, objevilo 
posmrtně u nás v Nepomuku, i když 
o tom nemohl mít nikdo z místních ani 
tušení. Stopy historie jsou v našem kraji 
někdy opravdu mimořádné a provázejí 
nás doslova na každém kroku.

25 let od úmrtí 
léčitele Ferdy

František Ferda (31. března 1915 Spálené 
Poříčí – 7. srpna 1991 Sušice) byl český 
kněz a léčitel, který byl údajně i na dálku 
schopen pomocí „informačního pole“ 
stanovit přesnou diagnózu pacienta, pří-
činu a vývoj jeho onemocnění, a záro-
veň vybrat nejvhodnější přírodní léky 
a postup léčby. Pro léčbu rakoviny vytvo-
řil bezbílkovinnou dietu, kterou nazval 
„Totální protirakovinná kúra“ – TPK.

V roce 1939 byl vysvěcen na kněze, 
v rámci proticírkevních represí byl od roku 
1951 do roku 1960 vězněn. Po propuštění 
pracoval manuálně v plzeňském pivovaru. 
V roce 1969 začal působit jako duchovní 
správce v Domově důchodců v Újezdci 
u Klatov. Od roku 1978 se již plně věno-
val léčitelství ve svém domku v Sušici. 
Měl rozsáhlou klientelu, v níž nechyběli 
ani nejmocnější zástupci státu. Máte-li 
osobní vzpomínky na pomoc od Patera 
Ferdy, podělte se o ně s redakcí novin.

↑ 
 
Votivní obraz z 80. let 17. století znázorňuje  
ochranu dnešní Zelenohorské pošty při požáru 
města v roce 1686, obraz je majetkem rodiny 
Väterových, jedněch z předchozích majitelů domu.
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Historie a budoucnost domu U Lípy

(někdy také dům U České lípy, ulice Jakuba Jana Ryby 185) 

Alexandr Berndorf se domnívá, že právě 
zde byla původní nepomucká rychta 
a (posléze) obecní hostinec. Na počátku 
17. století je tu uváděn hostinský Josef 
Tůma, vlastnící dříve dům čp. 149. 
Berndorf tedy usuzuje, že obec a Tůma 
si vyměnili, snad kvůli jeho dluhům, 
nemovitosti. Roku 1620 kupuje dům 
po zemřelém Josefu Tůmovi barvíř 
Jeroným Lenner. Lennerové, bohatí 
měšťané, drželi dům až do roku 1788, 
kdy připadl věnem Janu Hessovi, řezní-
kovi a synovi hostinského z Chocenic. 
Jeho potomkům po té patřil až do 80. let 
20. století. Dům byl poškozen ohněm 
roku 1746 a znovu roku 1799. Tehdy 
pravděpodobně získalo jeho průčelí 
současnou podobu. Roku 1903 byly 
kolny a chlévy za domem těžce poško-
zeny požárem. Novostavbu realizo-
val následujícího roku Matěj Bořík, 

zednický mistr v Nepomuku. V roce 
1941 byl objekt prozkoumán Václavem 
Wágnerem a Václavem Menclem a jeho 
jádro datováno do let 1360–70, jedná 
se tedy v jádru patrně o nejstarší docho-
vanou měšťanskou stavbu v Nepomuku. 
Rozhodnutím Památkového úřadu 
v Praze ze dne 13. 10. 1941 byl objekt 
prohlášen za památkově chráněný. 
Zároveň byly vyzdviženy hodnoty urbani-
stického souboru Přesanického náměstí 
(tehdy A. Němejce). Díky jejich snaze 
byl celý soubor zachován, přestože oku-
pační správa tudy chtěla vést přeložku 
silnice Plzeň-Písek. Bohužel jenom 
dočasně, neboť nacistický záměr usku-
tečnili komunisté na počátku 60. let. 
Tehdy byly demolovány sýpka (se shod-
ným štítem) na pravé straně brány i sou-
sední městský špitál z roku 1699. Tento 
fakt je o to smutnější, že již ve 40. letech 

byla vytypována nová trasa přeložky, 
vedoucí mezi hřbitovem a Šibeničním 
vrchem, tedy v místech, kde je celkový 
obchvat města vymezen i současným 
územním plánem.

Poloroubený, goticko-renesanční, 
lusthaus, tvořící součást areálu, byl 
silnicí odříznut od vlastního domu. 
U tohoto, rovněž památkově chrá-
něného, objektu byla navíc zcela 
zanedbána údržba, takže ve 2. pol. 
70. let se jeho dřevěné patro nachá-
zelo již v havarijním stavu. V roce 1978 
došlo na popud MNV ke zrušení památ-
kové ochrany a objekt byl odstraněn.

V roce 2005 byla zahájena rekon-
strukce léta nevyužívaného objektu 
za účelem adaptace na penzion a vinárnu. 
Už několik let je ale pozastavena a dům je 
v současnosti na prodej, aktuální cena je 
dle internetové nabídky 990.000 Kč.

Anketa Kamily Dostálové k tématu:
Mělo by město odkoupit a zachránit Dům U Lípy? 

Jaromír Schröpfer 
Na vaši otázku, zda by město mělo 
odkoupit "Dům u Lípy", mohu jen 
říci, že jsem překvapen myšlenkou, 
že by město odkoupilo jmenovaný 
dům. Je mi sice známo, že je to dům 
chráněný památkovým úřadem, ale 
bohužel jeho majitelé se po celá léta 
nesnažili ho zachránit, takže dnes 
je z něho ruina. Neumím si předsta-
vit, k jakým účelům by měl sloužit. 
 
Jan Boltík 
Samozřejmě, že konečné rozhod-
nutí o možnosti koupi "Domu u Lípy" 

záleží jen na rozhodnutí města, ale 
neumím si dost dobře představit, 
k jakým účelům by měl sloužit. Neznám 
jeho technický stav dnes, ale každo-
pádně je odstrašujícím objektem při 
příjezdu do města Nepomuku. 
 
Václav Houška 
Na vaši otázku, zda by mělo město 
odkoupit historický "Dům u Lípy", který 
je památkově chráněný, říkám, že je 
to příliš náročné sousto, protože neu-
mím si představit, k jakému účelu by 
měl sloužit. Navíc tohoto domu zbyla 
jen část, a to ta, která je v dezolátním 

stavu, a předpokládám, že její rekon-
strukce by byla zřejmě velmi nákladná. 

Romana Divišová
Myslím, že budova, která je již spoustu 
let v dezolátním stavu by měla lépe repre-
zentovat město Nepomuk a jeho historic-
kou část. Je škoda, že první co návštěvníci 
či projíždějící v Nepomuku uvidí, je tato 
ruina. Bylo by vhodné, kdyby město budo-
vou odkoupilo a nalezlo pro ni vhodné 
využití např. místní pivovar - viz Letiny.

Vyjádřete svůj názor  
v anketě na www.nepomuk.cz

 
1/     Z oken arciděkanství, vpravo  

bývalý městský špitál před demolicí.  
Patrně 3. 8. 1963, archiv B. Šotoly

2/     Městský špitál před přeložením silnice, 
foto cca 1961, archiv B. Šotoly

3/     Dům U Lípy ze dvora, demolice 
špitálu r. 1963 – archiv B. Šotoly

Současný pohled na dům  
U Lípy – foto Lukáš Mácha

?

1/ 

2/ 3/ 
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Kde najdete 
šťastného člověka?
Město Omiš najdete ve střední Dalmácii. 
Od Nepomuku je dělí asi 1.000 km smě-
rem na jih. Na krátký výlet je to trochu 
z ruky, s vidinou dovolené se vzdálenost 
překonává přece jen lépe. Omiš je jedi-
ným partnerským městem Nepomuka, 
které leží přímo u moře, proto je pří-
hodné vydat se sem právě v létě. 

Původně římská osada se v 7. sto-
letí stala sídlem obávaných pirátů, kteří 
měli spadeno na benátské a byzantské 
lodě proplouvající kolem dalmatského 
pobřeží. Ještě dnes můžete navštívit pev-
nost Mirabela nebo Fortica ze 13. století, 
odkud piráti své oběti sledovali. Na těchto 
místech se podle místních pokocháte 
jedním z nejkrásnějších výhledů v celé 
Dalmácii – otevře se před vámi pohled 
na moře a nedaleký ostrov Brač. Z pev-
nosti je také dobře viditelná podmořská 
zeď při ústí řeky Cetiny, která se vlévá 
do moře v blízkosti města. „Mostina“ 
zabraňovala velkým cizím lodím připlout 
až do přístavu. Navzdory své pirátské 
historii si Omiš zvolil jako městského 
patrona svatého Jana Nepomuckého.

Ve městě můžete navštívit velké 
množství církevních památek. Mezi nej-
starší patří románský kostel svatého 
Petra, františkánský klášter se seminá-
řem ze 16. století nebo barokní kostel 
sv. Michala. Také světské památky stojí 
za návštěvu. Kuriózní název nese rene-
sanční dům, pojmenovaný podle 
latinského nápisu nad vstupem: GRA-
TIAS AGO TIBI OF quia Fui IN HOC 
MONDO, tedy "Děkuji Ti Bože, že jsem 
žil na tomto světě". Říká se mu „ Dům 
u šťastného člověka“ a patřil prav-
děpodobně omišskému velvyslanci 
v Benátkách. Středověké centrum města 
je sympaticky živé, najdete tu obchody, 
restaurace a vinné sklípky. V blízkosti 
ústí řeky Cetiny se rozkládá asi kilomet-
rová písečná pláž, loni oceněná Modrou 
vlajkou. Toto mezinárodní ocenění, udě-
lované Nadací pro ekologickou výchovu 
při Radě Evropy, označuje pláže a mariny, 
které dodržují vysoký standard ochrany 
přírody, čistotu moře a jeho okolí, úprav-
nost, vybavení a kvalitní sanitární 
a bezpečnostní podmínky. O příleži-
tost ke slunění není nouze ani v širším 
okolí města. Komornější pláže najdete 
směrem na jihovýchod na takzvané 
Omišské riviéře. V Omiši se můžete 
ubytovat v hotelu, kempu nebo v sou-
kromí. Více informací najdete na http://
www.visitomis.hr/hr/o-omisu. Vydáte-li 
se o prázdninách do Omiše, dejte nám 
vědět, jak se vám u našich přátel líbilo.

Monika Bechná

Zeptali jsme se na názor zastupitelů města: 
Mělo by město odkoupit a zachránit Dům U Lípy? 
A pokud ano, k čemu by měl být využíván?

Pavel Kroupa, SZ, místostarosta
Každého, kdo vjíždí do Nepomuka 
od Plzně, vítá již od hráze Špitálského 
rybníka nepřehlédnutelné průčelí domu 
U Lípy. Je smutnou vizitkou našeho 
města, že jeden z památkově nejhod-
notnějších domů, které zde máme, 
navíc ležící v takto dominantní poloze, 
není jeho ozdobou, ale spíše ostudou. 
Vymlácená okna, opadávající fasáda, nále-
tovými dřevinami zarůstající dvůr a navíc 
nikdy nedokončená rekonstrukce, která 
domu nasadila poněkud nepadnoucí 
vikýře … je to zkrátka neveselý pohled.

Osud domu v posledních letech při-
tom neskýtá příliš nadějí, že by se našel 
nějaký nadšenec, který by se ho ujal. 
Projekt penzionu nebyl nikdy dokon-
čen, a žádný další soukromý investor 
se za dlouhé roky nenašel. Dnešní situace 
– blízké Svatojánské muzeum a kos-
tel sv. Jakuba, jehož zvonice snad bude 
do budoucna sloužit i jako rozhledna, 
vkusně vydlážděné Přesanické náměstí 
a také sousedství rušné mezinárodní 
silnice – přitom naznačuje, že dům by 
mohl ožít, fungovat, a třeba i být pří-
nosem na poli cestovního ruchu.

Bylo by tedy asi na místě, aby město 
dům koupilo a pokusilo se ho nejen 
zachránit, ale i najít mu vhodné, smys-
luplné využití. Variant se nabízí několik: 
Dům lze postupně opravovat s přispě-
ním dotací na kulturní památky. Tedy 
pozvolna, během několika let, zušlech-
tit jeho vizáž, opravit fasádu, okna … 
A dále jej nabízet k prodeji či k proná-
jmu, zkrátka hledat investora. Objekt 
ale přitom již nebude, alespoň zvenčí, 
strašákem. Nebo může být město aktiv-
nějším hráčem a pokusí se domu najít 
vhodné využití samo. Nápadů je spousta: 
muzeum tradičních řemesel, česko-ba-
vorské kulturní centrum, komunitní dům 
pro spolky aj. Jako nejoptimálnější se mi 
ovšem jeví využít nesporného potenci-
álu i historie místa a vrátit domu jeho 
někdejší funkci. V 18. a 19. století zde 
byl vyhlášený zájezdní hostinec. Proč 
tedy neoprášit projekt penzionu a lehce 
jej přepracovat, aby odpovídal dnešním 

trendům? Představte si to spolu se mnou: 
Citlivě zrekonstruovaná hlavní budova, 
z níž přímo dýchá duch baroka i relikty 
dob starších, skryté ve staletých zdech. 
Na základech hospodářských budov pak 
kontextuálně pojednaná a přitom výra-
zově zcela současná novostavba. Inspirací 
pro architektonické řešení budiž napří-
klad Café Fara v Kletnici u Mikulova. 
V historické budově by vznikla restau-
race a stylové apartmány, v přístavbě 
městský minipivovar a další hostinské 
pokoje. Nepomuk by získal další kva-
litní ubytovací kapacity, kterých se dnes 
již v sezóně nezřídka nedostává a hlavně 
by se zde obnovila tradice vaření piva. 
Vždyť várečné právo mělo naše město 
prokazatelně již v 15. století! Minipi-
vovary jsou dnes ohromně populární 
a takový Svatojánský ležák by jistě byl 
skvělým lokálním produktem i turistic-
kým suvenýrem. Vlastní provoz pivovaru 
by přitom mohl být v prvních letech 
z velké části financován z evropských 
strukturálních fondů – nemálo mini-
pivovarů totiž dnes funguje jako tzv. 
sociální podnik, tj. zaměstnává částečně 
handicapované osoby. Z dlouhodobého 
hlediska by pak pivovárek měl být nejen 
finančně soběstačným, ale mohl by přiná-
šet i prostředky do městského rozpočtu. 

Je samozřejmě na zastupitelstvu, jak 
se postaví k možné koupi domu U Lípy. 
Osobně jsem přesvědčen, že by město 
mělo s domem U Lípy něco dělat. Čím 
dřív, tím líp.

Alena Marušincová, bez politické 
příslušnosti za ČSSD
Trocha snění… Byla by to pěkná před-
stava, při vjezdu do Nepomuka od Plzně, 
na malém zrenovovaném Přesanickém 
náměstíčku s farou a kostelem sv. 
Jakuba, vás vítá ještě stylová hospůdka, 
kde se můžete občerstvit, odpočinout 
si, či dokonce přespat. Mám na mysli 
dům U Lípy. Nadstandardně se mohu 
poptat, co je v Nepomuku k vidění, pro-
stě takové odloučené „íčko“. Pokud si 
budeme pohrávat s touto nebo jinou 
představou, musíme vzít v úvahu také 

finanční stránku záměru: koupi domu, 
projekt, rekonstrukci, provoz a údržbu. 

Město samo nebude provozovat takto 
náročnou činnost, musí najít spoleh-
livého nájemce a vytvořit oboustranně 
solidní smlouvu, což bývá kámen úrazu. 
Mohlo by tam být ledacos, ale nic co 
nepřiláká lidi, nemá smysl, byly by to 
jen další výdaje z městské pokladny, 
takových budov má město dost. Měst-
ská samospráva dostává finanční 
prostředky především na opravy chod-
níků, cest, občanskou vybavenost, 
osvětlení, značení, zeleň a spoustu 
dalších věcí. Investovat se také může 
např. do sítí obytných zón, nových ulic, 
nákupu strojů, které pomáhají udr-
žovat město, informačních sítí atd.

Dům U Lípy už straší pocestné 
dlouho, myšlenka dát jej „do pucu“, jak 
se říká, je chvályhodná, ale je na zastu-
pitelích vše dobře zvážit. Najít správný 
účel, aby nepřibyl jen další nádherně 
a draze opravený dům v majetku města, 
bohužel bez valného užitku. Jsme 
na počátku, proto vše s chladnou hla-
vou zvažme, dům U Lípy neuteče. 

Vladimír Vokurka, bez politické 
příslušnosti za ANO 2011
Myšlenka znovuzískání domu U Lípy je 
pro mne hezkou a logickou ideou. Musím 
se vrátit k tomu: „znovuzískání“, město 
se v minulosti zbavilo tohoto domu za cca 
180.000 Kč, s vidinou toho, že náklady 
spojené s rekonstrukcí převezme sou-
kromá osoba a dům uvede do nějakého 
stavu a provozu. Leč ne všechno se děje 
tak, jak se domluví. Bývá zvykem, že takto 
významný dům má nejen důstojný 
háv, ale i využití. A tady se dostáváme 
k zásadní otázce. Pokud dům koupit, 
musíme dopředu vědět, na jak dlou-
hou dobu a na jak vysokou cenu vyjde 
rekonstrukce, a jaké bude jeho využití. 
Předpokládám, že rekonstrukce se bude 
dělat za využití všech dostupných dotač-
ních programů a tak vše z předešlých otá-
zek by mělo být jasně dáno a definováno. 

Přání bývá otcem myšlenky a spousta 
lidí si tuhle hezkou myšlenku přeje.

Vrčeňské barokní posvícení
Eva Urbanová, divadelní a šermířská vystoupení, naučná stezka a přednáška 
o památkách na Nepomucku. To je posvícení ve Vrčeni. Vrčen se znovu zapojí 
do kulturního programu, který podporuje akce spojené s propagací barokních 
míst a památek v Plzeňském kraji. „V minulých letech jsme uspořádali divadelní 
představení, která připomněla legendy o svatém Vojtěchovi“, říká organizátor akce 
Miroslav Anton. „Letos jsme program rozšířili do dvou dnů. A hlavně přesunuli 
na termín, při kterém se ve Vrčeni koná posvícení“. Srpnové posvícení sice souvisí 
se svátkem sv. Vavřince, ale celá akce opět připomene vojtěšské tradice a souvislost 
s barokním obdobím. Kult svatého Vojtěcha totiž souvisí právě s barokem. Ve Vrčeni 
připomínají baroko tři sochy světců a barokní kaple v lese Chlumci. „Myslím, že zvýšení 
zájmu o naši obec přinese hlavně nová naučná „Stezka svatého Vojtěcha“, vysvětluje 
Miroslav Anton. „Otevřeme ji slavnostně v sobotu. Zájemci se po ní mohou projít 
ke kapli sv. Vojtěcha v Chlumci. A tam je čeká opravdová lahůdka. Sopranistka Eva 
Urbanová, která ve Vrčeni bydlí, se rozhodla program podpořit a na prostranství 
u kaple předvede kousek svého umění“. Vrčeňské posvícení podpoří i Klub českých 
turistů v Nepomuku, který pro své členy chystá pochod po naučné stezce. Pro turisty 
připravili Vrčeňáci zbrusu nové turistické vizitky, které podporují sběratelskou vášeň. 

sobota 13.8.
14:00  Vrch Vyšehrad nad Vrčení. Slavnostní otevření a procházka po naučné 

„Stezce svatého Vojtěcha“ (cca 2 km). Cíl: Kaple sv. Vojtěcha. 
15:30  Kaple sv. Vojtěcha v lese Chlumci. Soubor "Tre Insegnanti" (barokní hudba 

a tance). Minirecitál sopranistky Evy Urbanové. Na místě zajištěno občerstvení. 
20:00  Prostranství u hostince Na faře. Divadelní představení „Kterak Stív k ouhoně 

přišel“. Účinkuje šermířsko-divadelní sdružení Harcíři z Rokycan.

neděle 14.8.
14:00  Kostel sv. Vavřince. Náš domov pod Zelenou Horou. Poutavé vyprávění 

akademického malíře a restaurátora Jaroslava Šindeláře o historii, tradici, 
památkách, sv. Vojtěchovi a našich předcích na jižním Plzeňsku.

18:00  Prostranství u penzionu sv. Vojtěcha. Volný spolek šermířů, herců 
a komediantů BALTEUS. Scénky a šerm z období baroka. 

Letní barokní festival, navazující na projekt „9 týdnů baroka“ pořádaný v rámci projektu 
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a podpořený Plzeňským krajem.
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Milečské varhany 
znovu zazněly

Mladé nadané absolventy plzeňské kon-
zervatoře přivítal v neděli 26. 6. kostel 
sv. Petra a Pavla v obci Mileč. Koncertu, 
jehož výtěžek byl opět určen na obnovu 
kostela, předcházela poutní bohoslužba 
slova Patera Slávka Holého. Poté zazněly 
skladby Antonia Vivaldiho, George 
Muffata či Johanna Pachelbela. Po skon-
čení koncertu byl předán dlouholetému 
organizátorovi milečských setkání, 
Richardu Böhnelovi, děkovný pohár 
znázorňující píšťalu varhan, o jejichž 
obnovu se těmito akcemi významně 
zasloužil. Událost pořádala obec Mileč, 
Svět podle Jakuba, z. s. a Mikroregion 
Nepomucko. Na snímku jsou účinkující 
Jakub David Smešný a Petra Bětáková 
při závěrečné děkovačce.

„Ejhle, oltář Hospodinův září,“ zaznělo na kozlovické návsi

Dne 13. 6. 1948 byla vysvěcena nová 
kaple, zasvěcena slovanským věrozvěs-
tům sv. Cyrilu a Metodějovi. Tato pěkná 
kaplička byla postavena podle návrhu 
architekta F. Blažka z Blovic, využita 
byla část původní kaple. Stavba byla 
započata r. 1947 a žila jí doslova celá 
obec. Při dobrovolné sbírce se sešlo 
27 tisíc korun, hospodáři půjčovali 
zdarma povozy na přivážení materiálu, 
řemeslníci pracovali zadarmo, ba i nej-
mladší občané se zapojili, podávali tašky 
na střechu. Dílo bylo zdárně a rychle 
dokončeno. Jeho hodnota činila 27 tisíc 
Kčs (nutno vynásobit 50x – v r. 1953 
byla měna). Byl také zakoupen zvonek, 
nejen že dvakrát denně zvonil klekání, 

ale také oznamoval, že další kozlovický 
občan opustil navždy rodnou obec. 

Kaple byla slavnostně vysvěcena 
P. Aloisem Matulíkem za veliké účasti 
občanů Kozlovic i obyvatel okolních obcí. 
Celou mši doprovázel dechový orchestr 
J. Boltíka z Nepomuka. První mše byla 
obětována za všechny živé i zemřelé 
občany z Kozlovic. Na Vánoce se v nové 
kapličce konala první svatba i první 
křest novorozence. Začalo se naplňovat 
vroucí přání místního kronikáře: „Kaple 
tu ať slouží nám i budoucím jako pří-
klad vzájemné spolupráce, obětavosti, 
svornosti, lásky a přátelství jednoho 
k druhému." Kaple zdárně překonala 
všechna úskalí a nepřízeň minulých 

neklidných let. Každoročně se v ní 
scházejí lidé při poutní bohoslužbě 
na svátek sv. Cyrila a Metoděje, slovan-
ských věrozvěstů a  spolupatronů Evropy. 

Tak tomu bylo i letos. Již 68 let je 
kaplička uprostřed pěkné kozlovické 
návsi místem vzpomínek a duševní útě-
chy. A že je to místo velmi důstojné, o to 
se postaralo vedení obce, které budovu 
velmi důkladně a citlivě opravilo, do inte-
riéru pořídilo nové lavice, oltář i obraz 
je pečlivě restaurován. Obraz svatých 
Cyrila a Metoděje je původem z kostela 
svatého Jana Nepomuckého v Nepo-
muku z prvního levého bočního oltáře. 

Marie Horová

V tojickém konzumu došlo na slzy

Dne 15. 7. patrně naposledy otevřely dveře kamenné pro-
dejny v Tojicích (čp. 8), Jindřiška Müllerová, která konzum 
provozovala 11 let, končí a odchází do penze, nového provo-
zovatele se obci s 84 stálými obyvateli bohužel nepodařilo 
najít. Poslední nákup si nenechalo ujít několik tojických žen, 
došlo i na slzy a objetí. „Konzum byl jednou z mála možností, 
kde jsme měli důvod se pravidelně 3x týdně sejít, pohovo-
řit co je nového, být v kontaktu a udržovat vazby mezi sebou, 
po Jindřišce se nám bude stýskat,“ uvedla jedna z dojatých 
zákaznic Růžena Skalová.

Zároveň s Tojicemi končí i prodejna v Mohelnici, provo-
zovaná rovněž Müllerovou. Ta redakci Nepomuckých novin 
sdělila, že jedním z důvodů, proč končí, je i nutnost zavedení 
elektronické evidence tržeb od příštího roku, což by si včetně 
nemalé částky za samotnou pokladnu vyžádalo i měsíční 
náklady za připojení k internetu a poplatky za systém (cca 900 
Kč/měsíčně). Takové výdaje si malý obecní konzum, kam chodí 
pravidelně nakupovat zhruba 7 lidí, nemůže dovolit. 

„Mladá a střední generace nakoupí v Nepomuku nebo 
v Plzni, staří ale nemají příliš možností, jak se veřejnou dopra-
vou dostat na nákupy do Nepomuku a navazujícím spojem 
zpět. Pokusíme se proto alespoň oslovit provozovatele pojízd-
ných prodejen, zda by nemohli do Tojic jedenkrát v týdnu 
přijet. Zároveň bych rád jménem obce poděkoval paní Mülle-
rové za dlouhodobou spolupráci, její rozhodnutí skončit ale 
plně chápeme," uvedl starosta obce Ivan Trhlík.

Prodejna Jednoty na tomto místě fungovala od roku 1955, 
po revoluci přešla do majetku obce a byla provozována sou-
kromými živnostnicemi. Za První republiky provoz koloniálu 
v obci zajišťoval Josef Kavale (obchod zřízen r. 1926 v čp. 29, 
v r. 1928 přemístěn do nově vystavěného čp. 44).

Nabídka psů z útulku Borovno 

Samík je větší, zhruba roční 
kříženec labradora. Je velmi 
živé a temperamentní povahy. 
Má milující, nekonfliktní 
povahu a bude vhodným 
kamarádem do rodiny s dětmi. 

Rumpold je malý, asi 9 letý 
kříženec knírače. Je to aktivní 
a veselý psík, který byl zvyklý 
na život v městském bytě a má 
rád dlouhé vycházky. Ideální 
pejsek ke staršímu aktivnímu 
člověku, který potřebuje 
společníka.

Aslan je krásný velký a mladý 
pes, pravděpodobně kříženec 
slovenského čuvače. K cizím 
lidem je lehce nedůvěřivý 
a ostýchavý, ale k lidem, 
které zná, je milujícím 
společníkem, s mazlivou 
a jemnou povahou. Potřebuje 
klidné a sebejisté vedení, 
ideálně jednoho páníčka. 
Bude výborným hlídačem.

Punťa pochází z rodu pravých 
vesnických voříšků. Je velký 
bojovník, neboť ještě několik 
dní po přivezení do útulku 
zápasil o život a nevzdal se... 
Je to středně velký, hodný, 
starší pejsek, který bude ještě 
rád dělat společnost svému 
novému pánovi. Je čistotný, 
vhodný i do bytu, ale lépe 
k domku se zahradou. 

www.utulekborovno.cz
tel.:  (+420) 723 598 853 

(+420) 602 108 771

Historická pohlednice z roku 1927 s původní kaplí
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Muzeum dopravy ve Strašicích,  
Tisý rybník a Strousbergova dráha

V minulém čísle novin jsme hovořili 
o strašickém Muzeu Středních Brd. 
Vydáme-li se z něj směrem k jihovýchodu 
po dlouhé ulici vedoucí podél areálu 
někdejších kasáren, cesta nás zavede 
vlevo na dlážděnou silnici ve velmi špat-
ném stavu. Je to tzv. Tankovka, komuni-
kace v minulosti sloužící vyvedení těžké 
vojenské techniky, jež se po vlastní ose 
přesouvala k vagónování na nádraží 
v Holoubkově. Máme-li čas, můžeme 
ještě od křižovatky pokračovat rovně 
na konec kasáren, kde se v bývalém tan-
kovém hangáru usadilo Muzeum historie 
dopravy provozované plzeňským spolkem 
Škoda bus klub. Pozor! Nemají otevřeno 
pokaždé a před návštěvou je dobré ověřit 
si návštěvní dobu na jejich webu  
www.skodabusklub.cz.

Toto muzeum se zabývá především 
historií hromadné dopravy s důrazem 
na její provoz v krajské Plzni. Návštěv-
ník tu nalezne řadu již vysloužilých 
typů autobusů, s nimiž bylo možné 
se potkat i v ještě nepříliš vzdálené minu-
losti. Dominuje jim krásně renovovaný 
autokar Š 706 RTO Lux. Naleznete zde 
i trolejbusy jako kupř. legendární Škoda 
Tr 3, který však teprve čeká na celkovou 
renovaci. Jiné trolejbusy, schopné jízdy, 
muzeum občas na nádvoří předvádí. 
Namísto z troleje jsou napájeny pomocí 
připojeného dieselagregátu. V han-
gáru odpočívá také tramvaj ČKD Tatra 
T 3, schopná provozu, jež může vyjet 
na kratičkou trať ven z „vozovny“. Další 
tramvajová rarita naproti tomu nikdy 
depo neopouští. Je to filmová atrapa, 
která na přelomu 60. a 70. let minu-
lého století sloužila při natáčení starého, 

avšak dodnes občas reprízovaného muzi-
kálu „Dáma na kolejích“, v titulní roli 
s Jiřinou Bohdalovou. A nezapomeňme 
ani na veterána technické údržby tro-
lejí na železnici i ve městech, tzv. Věžku 
VNP3 na podvozku Praga V3S. Nostalgii 
pamětníků určitě vzbudí i staré zastáv-
kové sloupky a refýže.

Nyní ale vyrazme dál po „Tankovce“. 
Zhruba po půl kilometru chůze se nám 
po pravé ruce objeví vodní plocha obklo-
pená vzrostlou stromovou zelení. Jsme 
u rybníka Tisý. Starý rybník, jenž tu 
byl již v barokní době a snad i dříve, je 
napájen Tisým potokem, jenž pramení 
v sousedních Těních a po průtoku ryb-
níkem se stává na jihu pod Strašicemi 
jednak zdrojnicí Mlýnského náhonu, 
jednak pravostranným přítokem Kla-
bavy čili Padrťského potoka. Rybník byl 
založen na staré mokřině. Před něja-
kými deseti lety byl vyčištěn od letitých 
nánosů splachů náplavů z okolí. Před tím 
však do jeho sedimentů byla provedena 
hluboká sonda, která přinesla díky paly-
nologickému rozboru (analýza pylů) obraz 
vývoje rostlinného pokryvu zdejší krajiny, 
a to až od raného středověku. Při čištění 
„vyjela“ z bahna stará dřevěná konstrukce 
barokního čapu, jenž byl osazen v roce 
1751, jak praví záznamy v dochovaném 
kopiáři listin zbirožského hejtmana. Úcty-
hodný jedlový stařešina se zachoval díky 
konzervačním vlastnostem bahenního 
prostředí a můžete si jej prohlédnout 
v Muzeu Středních Brd v expozici „Les 
a voda ve službách člověka“.

Pozorné oko určitě zaznamená 
na severním břehu rybníka táhlý násep, 
který díky odsazení od rybníka určitě není 

pozůstatkem hráze. Jedná se o dochovaný 
zbytek železniční tratě tzv. Strousbergovy 
dráhy, která měla spojit Zbiroh se Zaječo-
vem, Strašicemi, Dobřívem a Mirošovem 
a propojit tak provozy malého železného 
impéria barona Dr. Bethela Henryho 
Strousberga. Tento pruský železářský 
a strojírenský magnát zakoupil koncem 
60. let 19. století od císařské komory 
celé někdejší zbirožské korunní panství 
a řadu objektů v jeho okolí. Jeho cílem 
bylo vytvořit obrovský projekt roman-
ticky nazývaný „Český (také Rakouský) 
Manchester“. Strousberg se chtěl opřít 
o rozsáhlá a poměrně bohatá brd-
ská ložiska sedimentárních železných 
rud s jejich zpracovatelskými provozy 
a vytvořit tu rozsáhlou hutní a strojíren-
skou aglomeraci, jež z vlastních surovin 
vyrobí vše pro železnice - počínaje pražci, 
přes koleje a vagóny až po lokomo-
tivy. Však se mu také přezdívalo „Král 
železnic“ a jeho osudy poutavě zachytil 
ve stejnojmenném románu Adolf Bra-
nald. Strousbergův podnik však skončil 
v r. 1875 obrovským krachem s dramatic-
kými následky pro celý kraj. Téhož roku 
ustalo i budování železnice; na krátké 
tři roky se však do užívání dostal úsek 
od sv.  Dobrotivé do Strašic, jehož násep 
jste si právě mohli prohlédnout.

Od „Tisáku“ zamíříme výš do brd-
ských vrchů na tajemně působící vrch 
Lipovsko, kde podle romantiků stával 
dokonce třetí strašický hrad. Jak to ale 
bylo doopravdy, si povíme až příště. 

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

Půl století od slavné přednášky  
Alexandra Berndorfa – dokončení

Mnichovská luka – mnichovky – u Neuraz a Bližanov měli v r. 1560 
tamní poddaní za povinnost posíci, usušit a do dvora v Neurazech 
(Neurazí) svézti. Za to dostali od vrchnosti berana a věrtel bílého 
piva, „svačinku“ podávanou v lese, který ještě r. 1838 u Bližanov 
se tak nazývá. Všechny vesnice nerobotovaly stejně, některé vůbec 
ne, zejména obce hornické, jako Pomuk, Nekvasovy a Plánice. Byly 
jim ponechány k užívání velké paseky a pastviny, někdy společně 
s vrchností, ba i prodávány pole a louky do dědičného držení. 
Listiny o tom byly uznávány ještě po zástavě klášterního statku 
Švamberkům r. 1420. Zastaveno bylo vše, lid však měl být zacho-
ván při dosavadních právech a svobodách.

V lapidáriu Nepomuckého muzea jsou dva náhrobní kameny, 
přivezené z vesnice Soběsuky, které bývaly zazděny v bývalém 
panském dvorci ve zdi obrubní. Dr. Václav Mencl zjistil, že jeden 
z nich náležel konvrši Janu, druhý mnichu Janovi. Vesnice Sobě-
suky bývala klášterním dvorcem. Pralesní oblast Nepomucka 
a Plánicka byla dobývána vlnou plánovité kolonizace, jež nehostin-
nou, místy těžce propustnou divočinu měla kultivovat klučením 
a žďářením porostů, úpravou vodních poměrů a vzděláváním 
půdy. Tato kolonizační politika, v té době čin státnický, opírala 
se o německé kolonisty, znalé řemesel, o feudální svěřenectví 
a vynesla k moci klášterní a šlechtické vlastníky dědičně nabyté 
půdy, kteří se pak během času vymykali z područí koruny. Vla-
dislav II. používal klášterů jako ohniska civilizace. Za něho byl 
založen klášter pomucký, plaský a strahovský.

Osídlování Čech bylo skončeno za Karla IV. kromě poloh 
vyšších, horských. Doba husitská pronikání Němců do země zasta-
vila. O osídlení kraje už před založením kláštera cisterciáků pod 
Zelenou horou usilovala kapitola sv. Víta, klášter svatojiřský (Lnář-
sko, Blatensko, Plánicko) a kladrubský (Chocenice, Blovicko, 
Zdemyslice). Nejstarší ves v kraji Němčice (u Petrovic), tj. ves 
Němců, založili benediktini kláštera břevnovského.

Podle zápisu v generální kapitule řádu cisterciánského byl 
klášter nepomucký založen 3. 6. 1145, což je ovšem datum zápisu, 
nikoliv stavby, která asi zprvu byla provizorní, tj. dřevěná. Jednání 
s řádem prý zprostředkoval mladší bratr panovníkův Jindřich, 
který prý měl pak v klášteře hrob a pomník.

V nedostatku listinných informací nelze ovšem přehlížet ruko-
pisný rejstřík sběratele starých památek v Brně Petra Cerronniho 
(1753–1826). Rejstřík ten je uložen v moravském zemském muzeu 
jako „Anivers nemb. axcel. Pragensis“ a zaznamenává: „Poutníče, 
pozastav se. Tu leží Jindřich II., kníže země české a moravský mar-
krabě. Pokud žil v čestnostech nepřemožen, vírou a zbožností 
nejlépe se zasloužil o bratry, církev i vlast. Tekoucí med Bernardův 
zanesl první do Čech, a to do kláštera pod Zelenou horou založe-
ného. Nyní mrtev, nechť věčně žije. Kosti jeho na paměť neustálé 
vděčnosti uloženy tuto v cisterciáckém Pomuku.“

Cizí kněží latináři čtouce písmeno „c“ jako „k“ porůznu pře-
pisovali Pomoch na Pomoc a četli „Pomok“, z čeho pak vzniklo 
Pomuk. Nejsprávnější hypotézou původu názvu je proto patrně 
odůvodnění, že šlo o místní název, odvozený – jako většina 
našich vesnic – od jména osobního (Pomocník nebo Poma-
hač). Jak zřejmo z dochovaných zápisů městských, žili tu lidé 
toho jména v 16. století, ač písaři jméno různě komolili. Místo, 
na kterém budoucí klášter měl být postaven, musilo být v lis-
tině zakládací uvedeno. Musilo tedy existovat již před založením 
kláštera a nemohlo vzniknout až později, například odvozením 
od mukání, jímž se konvrši domlouvali při práci. Další verze sou-
visí s pomykání lesů či pomoknutím. Podle řádového předpisu 
směli cisterciáci pít jen víno vlastního pěstění a výroby a jíst ryby 
ze zvláštních rybníků. Víno pěstovali u nás v podmínkách neuvě-
řitelných – v Chejlavě, na Vinné hoře u Vrčeně, na vinici u Tojic, 

u Nekvasov na Vinné hoře a na vinici u Nepomuku. V Nepomuku 
byly vinice ještě v r. 1723 – děkanská a Knihovsko-rychtářská. 
Chmelnice byly kdysi u více než poloviny obcí, území klášterní 
prostíralo se na asi 50.000 hektarech. Řád měl odborníky v meli-
oraci, rybníkářství (staré názvy Korytný rybník u Němčic, oblast 
V Korýtkách), v těžařství kovů a rýžování zlata na tocích (odtud 
název obce Prádlo), původně snad Bradlo, kdežto jméno obce 
Novotníky někteří odvozují od rybářského nevodu. Že hledali 
a těžili kovy, vidíme z pomístních jmen ve starých katastrech – 
např. Kozlovice – názvy Pec, Hamry, Hromady, Na amoniatech, 
u Čmelín a jinde šachty, důl na Královce u Nekvasov atd. Cihelnici 
máme u Nepomuku doloženu už r. 1399.

Vzorným hospodařením klášter bohatl. Pronajímáním půdy 
poddanému lidu – zpravidla na 3 generace – 100 let, původně jen 
za plat bez roboty, ve 14. století za povinnost „osypu“ obilí a práce 
robotní, se rozmáhalo bohatství řádu. 

Zenitu rozkvětu dosáhl řád na počátku 13. století, udržel 
se po 275 let. Po dvě století převládají ve správě města Němci, 
mnichy sem přivádění, jak dosvědčují formuláře z nepomuckého 
kláštera z let 1355–69, dochované v Oseku. Rychtářem byl v té 
době Wölflin (Velflin, česky Vlček), pravděpodobně otec barok-
ního světce. Za řádění hrabivého Otty Braniborského, se klášter 
zadlužoval a zbavoval majetku. V dubnu 1420 byl klášter vypálen 
husity. Škoda, že listinný materiál kláštera, vydaný r. 1583 z Bavor 
do Vídně na rozkaz císaře Rudolfa II., zůstává stále nezvěstný přes 
dotazy našich vědeckých institucí na příslušné instituce v Bavo-
řích, odkud došly zprávy vesměs negativní.

(Redakčně kráceno).
Zapsal Josef Havlík, Pamětní kniha města Nepomuk,  
díl pátý, str. 17–34.

200 let s Rukopisem zelenohorským
Během dvou srpnových víkendů, při kterých bude otevřen 
zámek Zelená Hora, budete mít jedinečnou příležitost zhléd-
nout i v dějinách zámku první profesionálně vytvořenou stá-
lou expozici, která přibližuje historii i současnost Rukopisu 
zelenohorského, a dokonce sama ukrývá záhadnou šifru. 
Povede se vám ji rozluštit? Podělte se o to s námi. Součástí 
expozice je i tabule vzkazů, na které nám můžete zane-
chat vzkaz svým rukopisem. Expozici vytvořil Mikroregion 
Nepomucko ve spolupráci s Českou společností Rukopisnou 
a obcí Klášter. Finančně byla podpořena Plzeňským krajem.
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Od Švejka k Terazkymu
Autor: Ivo Pejčoch
Vydal: Svět křídel
Rok vydání: 2015

 

Kniha Od Švejka k Terazkymu se věnuje 
výrazným postavám šesti českých 
knih s vojenskou tématikou, respek-
tive jejich skutečným předlohám. Jak 
v Osudech dobrého vojáka Švejka za svě-
tové války, tak v Tankovém praporu 
Josefa Škvoreckého či Černých baro-
nech Miloslava Švandrlíka jsou vykres-
leny literární postavy, které se staly 
součástí našeho kulturního dědictví. 
Mnohé z jejich nejslavnějších citátů 
přešly do běžné hovorové mluvy, tyto 
osobnosti se dočkaly i vizuálního ztvár-
nění formou filmových děl. Kniha si 
klade otázku, zda skutečně existo-
vali muži, kteří byli předlohou pro 
napsání Josefa Švejka, rotného Dany 
Smiřického, majora Halušky, přezdíva-
ného Terazky nebo obávaného velitele 
tankistů, majora Borovičky, známého 
jako Malinkatý ďábel. U většiny z popi-
sovaných osob se podařilo najít i jejich 
fotografie a dát jim tak opravdovou tvář. 
Knihu zakoupíte ve vybraných kamen-
ných i internetových knihkupectvích.

Mariánské, trojiční a další světecké 
sloupy a pilíře v Plzeňském kraji
Autoři: Kateřina Adamcová, Zdenka 
Gláserová-Lebedová, Viktor Kovařík,  
Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník
Vydal: Národní památkový ústav
Rok vydání: 2015

 

Objemná publikace (880 stran) shr-
nuje dostupné informace o jedné z nej-
významnějších kategorií sochařských 
památek na našem území. U každého 
sloupu či pilíře je fotodokumentace, 
základní uměleckohistorické a histo-
rické údaje, archivní prameny, analýza 
materiálu. Nechybí také analýzy materi-
álu sochařských děl, zejména ve vztahu 
k jejich poškození. Resumé a popisky 
také v němčině a angličtině. Titulní 
stranu zdobí barokní sloup Panny Marie 
Immaculaty ze Žinkov. V Národním 
památkovém ústavu v Plzni zbývají 
k zakoupení poslední kusy.

Genius loci českého jihozápadu X
Sborník z konference konané  
3. a 4. listopadu 2015  
v Muzeu jižního Plzeňska  
v Blovicích, p. o.
Autoři: Kolektiv autorů
Vydal: Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích, p. o.
Rok vydání: 2015

Sborník přináší řadu zajímavých pří-
spěvků s regionálními náměty, pro 
oblast Nepomucka jsou nejzajímavěj-
šími příspěvky Specifika a odlišnosti 
gastronomie jižního Plzeňska v rámci 
Plzeňského kraje a českých regionů 
aneb Šest glos k tématu od Václava 
Malovického, Poutní místa a místa 
zvláštní zbožnosti od Luďka Krčmáře 
či Fenomén Zelená Hora: rok 2015 
od Lukáše Máchy a Pavla Motejzíka, 
v němž se čtenáři podrobně seznámí 
např. s příběhem sochy Panny Marie 
Zelenohorské či vůbec poprvé s podrob-
ným osudem jednotlivých částí vybavení 
zelenohorského kostela. Sborníky jsou 
k zakoupení v blovickém muzeu.

Svatý Jan Nepomucký –  
poznáváme naše světce
Autoři: Alena Němečková, Leoš Hrdlička
Vydalo: Arcibiskupství olomoucké
Rok vydání: 2016

 

 
Obrazová brožura určená pro dětské čte-
náře informuje na 34 ilustrovaných stra-
nách o životě Jana z Nepomuku, najdeme 
zde město Nepomuk i bývalý cisterciácký 
klášter pod Zelenou horou. Za symbolic-
kou cenu 25 Kč je brožura k zakoupení 
v Informačním centru Nepomuk.

Nové publikace s regionální tematikou

V redakci se nám sešly hned čtyři zajímavé 
publikace, vydané vesměs v závěru loňského 
roku a věnující se tematicky rovněž regionu 
Nepomucka. Především z tohoto důvody 
by neměly chybět v knihovně žádného 
z regionálních patriotů a mohou se zároveň  
stát i vhodným prázdninovým čtením.

Rozloučení s deváťáky

Poslední den v nepomucké základní 
škole byl pro žáky 9. tříd dnem lou-
čení s mladšími spolužáky i se členy 
pedagogického sboru. Tradičně se sešli 
slečny a mladí pánové ve svátečním 
oblečení v aule základní školy. Sedadla 
auly zaplnili rodiče a členové pedago-
gického sboru. Z rukou třídních učite-
lek p. Mgr. Marie Kristové a p. Mgr. Jany 
Jandovské, p. starosty Ing. Jiřího Švece 
a vedoucí školního odboru p. Mgr. Blanky 
Čubrové převzali poslední vysvědčení 
ze ZŠ a podepsali se do školní kroniky. 
Po předání vysvědčení za žáky před-
nesli poděkování Viki Stulíková a Nikola 
Michálková, následovalo předání drob-
ných dárků a květin vyučujícím. Slavnost 
zakončilo společné zazpívání populární 
písníčky od Tomáše Kluse a Richarda 
Krajča. Věříme, že v září začínající stře-
doškoláci budou v dalším studiu nebo 
v učebních oborech úspěšní, slzičky 
dojetí při posledních chvílích ve škole 
budou zapomenuty a všichni budou 
na nepomuckou školu vzpomínat v dob-
rém. Rádi je uvítáme, přijdou-li se podělit 
o dojmy ze svých nových působišť. 

Milan Demela, ředitel

Děti z nepomucké 
školky si užily 
dopoledne s IZS

Ve čtvrtek 23. června 2016 přijeli hasiči, 
záchranáři i policisté za dětmi do nepo-
mucké školky a strávili s nimi celé dopo-
ledne. Po celou dobu děti provázel dráček 
Hasík. Zábavně - vzdělávací program 
odstartovala evakuace školky. Poté se již 
děti řízeně rozprchly po zahradě, kde 
pro ně záchranné týmy připravily něko-
lik stanovišť. Děti se na chvíli proměnily 
v řidiče hasičského vozu a překoná-
valy překážkovou dráhu. Naučily se, 
jak se chovat u táborového ohně a jak 
na sobě uhasit hořící oblečení. Také sklá-
daly puzzle záchranářských vozů, které si 
mohly reálně prohlédnout. Na domečku 
vyhledávaly nebezpečná rizika a nechy-
běla prohlídka automobilové cisterny. 
Zábavné pro děti bylo hašení ohně nebo 
oblékání hasičského oblečení s přilbou.

por. Mgr. Pavla Jakoubková 
tisková mluvčí HZS Plzeňského kraje

Společně nastoupení už bývalí žáci školy při zpěvu písničky Cesta.
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Rozhovor  
s Hanou Gerzanicovou –  
básnířkou, překladatelkou
a mecenáškou

Paní Hanu Gerzanicovou mohli čtenáři Nepomuckých novin 
poznat na Zelené Hoře při slavnosti Vracíme Zelené Hoře duši, 
kde přednášela báseň o Zelenohorské madoně, také skrze její 
básně přímo na stránkách Nepomuckých novin nebo na některé 
z jejích přednášek a besed, na nichž hovořila o nelehkém životě 
v emigraci. Plně se ztotožňuji se slovy redaktorky Plzeňského 
rozhlasu Evy Klausnerové, která o ní řekla: „Hana Gerzanicová 
patří k armádě vzdělaných a ušlechtilých lidí, které nacisti 
a komunisti vypudili ze země, aby český národ umlčeli a ponížili. 
Překonala chudobu, dřinu, překážky a osamělost a dnes pomáhá 
jiným. Buďme rádi, že je mezi námi. Zaslouží si naši úctu.“

Text: Karel Baroch
Foto: Jan Mácha,  
archiv Hany Gerzanicové

Paní Hana mě přijala den před svými 88. narozeninami ve svém 
domě – a tam jsme také začali náš rozhovor...

 

Paní Gerzanicová, na vaší navštívence 
stojí Omnia Vincit Amor, tedy: nade vším 
vítězí láska. Je to vaše životní krédo?

Ano, láska je v mém životě to nejhlavnější. Láska - to je obyčejný 
život, spolu s vírou je nejdůležitější věcí na světě.

Narodila jste se v Plzni. Jaké bylo vaše 
plzeňské dětství a dospívání?

Vyrostla jsem v knihách. Tatínek mě vedl přísně ke studiu. Proto 
jsem nechodila tancovat jako jiná děvčata. Maminka byla velmi 
činorodá žena. Fotografovala, a dokonce vázala knihy. Spolu jsme 

dělaly herbář. Ráda jsem hrála na klavír, toužila jsem být operní 
pěvkyní. Nebyla jsem rozmazlené dítě, byla jsem vedena ke skrom-
nosti, střídmosti, otužování, pravdomluvnosti, víře. Přes tuto 
tvrdou výchovu jsem prožila krásné dětství v lásce. Naši se mě 
snažili ochránit od všeho zlého, a to nebylo dobře. Realita života 
je úplně jiná. Také jsme jezdívali do Těnovic, kde tatínkův bratr 
byl farářem. Vzpomínám si, že to byl veselý člověk a že hrál krásně 
na harmoniku. Měli tam hospodářství a já tam byla ve svém živlu. 
Prázdniny jsme trávívali ve Volšovech u Sušice na zámečku, který 
byl předělán na sirotčinec.

Píšete krásné verše. Kdy se ve vás 
zrodila touha psát básně?

Budete se divit, ale už ve čtyřech letech jsem říkala něco, co 
se rýmovalo. Asi to mám v genech. Táta psal básně. Daroval 

mamince sbírku svých básní a vydal ji pod jejím jménem. Bylo 
z toho velké divení, že máma píše verše. Kdy jsem začala psát? 
To bylo v roce 1939, když jsem zahájila studium na Městském 
dívčím reálném gymnáziu. Tehdy jsem napsala první básně.

Co jste ráda četla? Také básně?
Ne, básně to nebyly. Měla jsem ráda verneovky. Nikdy jsem 
netíhla k zamilovaným dívčím románům.

V roce 1949 se váš život obrátil naruby. 
Za dramatických okolností jste opustila vlast. 
Co stálo za vaším rozhodnutím emigrovat?

Láska, pouze láska a žádná politika. Láska k mému budou-
címu manželovi Václavovi Honsovi, se kterým jsem se seznámila 
na filozofické fakultě v Praze. Přeplavala bych pro něho oceán.

Můžete přiblížit čtenářům Nepomuckých 
novin, jak vůbec emigrace probíhala?

V létě 1949 budoucí manžel utekl do Německa a ve Straubingu dal 
převaděči moji adresu. Právě jsem byla s rodiči na prázdninách 
ve Volšovech a tam mě 15. srpna navštívil převaděč František 
Zahrádka. Já neměla o ničem vůbec tušení. Samozřejmě jsem 
měla strach a pochybnosti, bylo mně dvacet jedna let, co jsem 
mohla vědět? Ale lístek od Václava se mně zdál pravý, bála jsem 
se totiž provokace. Stejný lístek také dostala Blanka Hřímalová 
v Praze. Převaděč mně řekl, že jestli budu chtít převést, tak 
že se sejdeme 27. srpna na nádraží v Protivíně. Nakonec jsem 
se rozhodla, že půjdu s Blankou Hřímalovou, kterou jsem vůbec 
neznala, bez převaděče. Šla jsem do Sušice do kláštera kapucínů 
ke zpovědi a Pater Aleš mi řekl, že by nejraději šel se mnou. Slíbil, 
že mi pomůže. Našim jsem řekla, že pojedu za kamarádkou 

S babičkou
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do Prahy, a opravdu jsem za ní jela. Šli mě doprovodit do Sušice 
na vlak. Vůbec, chudáci, netušili, co mám v plánu. Maminku 
jsem ještě po návratu z emigrace viděla, ale tátu už nikdy. Z Prahy 
jsem se vrátila domů do Plzně pro věci. Vzala jsem si všechny 
doklady, peníze na cestu, svoje šperky, nějaké oblečení, knihy 
a také věci, bez kterých se mladá holka neobejde - líčidla, pudr, 
rtěnku, natáčky. Obě jsme odjely do Sušice ke kapucínům.

Co bylo dál?
Druhý den brzy ráno nás ukryli na korbě mezi konvemi s mlé-
kem. Vysadili nás u Kvildy s malým plánkem, který nám měl 
ukázat cestu. Plánek nám byl k ničemu, ani nevím, jak dlouho 
jsme v lese bloudily. Byly jsme vysílené a já s lítostí odhodila kufr 
s knihami. Nakonec jsme skončily zase u Kvildy. Přespaly jsme 
v lese. Druhý den to bylo to samé. Neměly jsme tušení, kde vůbec 
jsme. Nakonec jsem sebrala odvahu a šla jsem se zeptat do hos-
pody s vymyšlenou historkou o brigádě. Hostinská ale poznala, 
že nejsme žádné brigádnice, a ukázala nám cestu. Támhle za tím 
kopcem už je Německo.

Ale tak jednoduché to nebylo. Nakonec jsme spatřily statek, u kte-
rého se pásly krávy. Prostě idyla, konečně Německo. Zaklepaly 
jsme a pozdravily německy, ale byl pro nás šok, když žena, která 
otevřela, odpověděla česky. Byly jsme totiž na českém statku 
na Březníku. Když přišel domů její manžel, řekl nám, že se u nich 
vyspíme, ale ráno že nás musí předat komisařovi. Nakonec jsme 
ho ale uprosily a slíbil, že nám ráno ukáže cestu. Ráno jsme 
záhy odešly, pán nám jen řekl, že u drátů nejsou ještě hranice, 
až kousek za nimi. To ještě nebyly dráty, jaké později komunisti 
natáhli, ale byl to nízký ostnatý drát stočený do takové spirály. 
Byly v něm mezery a těmi se nechalo projít. Když jsme šly po louce 
ke drátům, zaslechly jsme nějaký zvuk a zahlédly jakousi postavu. 
Řekla jsem si, že to asi je voják, ale že je třeba dobrý, že se s ním 
domluvím a on nás nechá jít. Byl to ale ten pán, u kterého jsme 
spaly, a víte, proč za námi šel? Přinesl mi taštičku se šminkami, 
kterou jsem u nich zapomněla! Kvůli tomu se vydal do velkého 
nebezpečí. 

A pak už přišla svoboda?
Přešly jsme dráty a přišly jsme k hájovně. A tam už bylo opravdu 
Německo. Dali nám pohoštění a odvezli nás na policii, kde 
s námi sepsali protokoly, a potom jsme dostaly lístek na vlak 
do Mnichova, kde byl uprchlický tábor, a tam jsem se úplně 
náhodou setkala s Václavem. 

Jak se žilo v táboře?
Bylo to krušné, hlavně zpočátku. Neměla jsem ani čím jíst, ani 
misku jsem neměla a jídlo mně dávali do ruky.

Takže začátky nebyly žádná sláva...
To opravdu nebyly. Později, když jsme se dostali do Ulmu, sbírala 
jsem z rozbité válečné techniky, které byla všude kolem spousta, 
kabely. Z těch jsem potom opalovala izolaci a dávala jsem je 
do sběru, aby se nám alespoň trochu lehčeji žilo. Nikdy jsem 
nezahálela a každé příležitosti jsem se chopila.

Co jste, paní Gerzanicová, emigrací 
získala a co naopak ztratila?

Ztratila jsem rodiče, mládí, vlast a naopak jsem získala životní 
zkušenosti, které jsem do té doby žádné neměla, přehled, znalost 
různých kultur a svobodu. Rodiče dlouho nevěděli, co se mnou je, 
kde jsem a jestli jsem vůbec naživu.
Když bylo jasné, že jsem utekla, zabrali jim komunisti dům 
a nuceně je vystěhovali do Hadačky u Kralovic. Takový osud postihl 
200 rodin z Plzně.

A jak to bylo s vámi? Začala se vaše situace trochu lepšit?
Ano, začala. V ludwigsburgském táboře Arsenalkaserne byla zalo-
žena Masarykova univerzitní kolej československých studentů a já 
jsem byla jedinou ženou v pedagogickém sboru. K dalšímu zlepšení 
naší situace došlo, když jsem začala učit angličtinu v Augsburgu. 
To bylo v roce 1951 a v únoru toho roku jsme se s Václavem vzali.

Nakonec jste ale odešla do Austrálie, i když 
se vám v Německu začínalo dařit lépe...

Do Austrálie chtěl můj manžel. Austrálie dělala úžasné nabídky, 
protože potřebovala lidi, vždyť tam žilo v zemi velké jako Evropa 
jen něco přes sedm milionů obyvatel! Později, asi v roce 1995, 
pak Austrálie v novinách sama přiznala, že "prodávala SEN", jen 
aby získala obyvatele. K našemu odchodu došlo ještě v roce 1951. 
Vlakem jsme jeli do Neapole a potom lodí do Melbourne. Tam 
jsme dorazili 19. července.

Austrálie je určitě jiná než Německo 
a Evropa vůbec. Polepšili jste si?

Kdepak. Tam byly hodně skromné poměry. Bydleli jsme v plechových 
barácích v uprchlickém táboře v Matraville. Jediné, co jsme dostali, 
byl balíček aspirinu. Rovnou nám bylo řečeno, ať zapomeneme na to, 
čím jsme kdysi byli. Už v Německu jsme museli podepsat, že dva 

roky budeme pracovat tam, kam nás stát přidělí. Dělala jsem ve fab-
rice na výrobní lince, myla nádobí, uklízela v nemocnici. Také jsme 
začali být opravdovou rodinou, protože na konci roku 1952 se nám 
narodil syn Alexander. K zaměstnání jsem si ještě přibrala domácí 
práci. Během následujících dvanácti let se nám narodilo ještě pět 
dětí. Ale to už jsme dávno bydleli v Sydney. Lépe dařit se nám začalo 
až v 60. letech. To jsem se stala privátní učitelkou na Power Coaching 
College v Sydney. V roce 1968 jsem učila francouzštinu a němčinu 
na gymnáziu, od roku 1970 jsem byla učitelkou na základní škole, 
později koordinátorkou náboženské výchovy a zástupkyní ředitelky 
školy na předměstí Sydney. 
Manžel začal někdy v té době podnikat, ale neúspěšně, zkrachoval 
a hrozila nám ztráta domu. Nevěděla jsem, co mám dělat. Byla jsem 
zoufalá. Zašla jsem do kostela a řekla vše reverendovi Flanaganovi, 
původem Irovi. Půjčil mi peníze a dům byl zachráněn. Manžel z toho 
ale onemocněl a v roce 1980 zemřel a já na všechno zůstala sama.

Jak jste to překonala?
Hodně mi tenkrát pomohla víra, vzpomínky na domov a studium - 
v roce 1982 jsem ukončila vysokoškolská studia teologie na Catholic 
College of Education Sydney.

Jak to bylo v Austrálii s vaší poezií? 
Snažila jsem se publikovat, ale všechno mi vraceli, že prý píšu pří-
liš evropsky. Až po sedmi letech se to změnilo a já se stala konečně 
žádanou. V roce 1976 byla v Sydney vytvořena redakce exilového 
československého rozhlasového vysílání v češtině. Tam se moje 
verše četly a pro Čechy byly velkou vzpruhou. Když jsem se vrátila 
zpět, chtěla jsem přiblížit Čechům Austrálii. Dělala jsem mnohé 
přednášky o Austrálii a také jsem překládala australskou poezii.

Přeložila jste např. sbírku básní Balady z buše od Banjo 
Patersona. Angličtina je ale jiná než čeština, není tak 
květnatá, nemá tolik synonym. Jak se překládá poezie?

Máte pravdu Je to odlišná řeč. V angličtině nejsou třeba zdrobněliny. 
U nás řekneme malé holčičce Mařenko, ale tam je od narození Mary, 
tedy pouze Marie. Chcete-li přeložit plnohodnotně poezii, musíte 
tou řečí myslet, ale i tak je to velmi těžké.

Jak se žije v Austrálii?
Myslím, že u nás se žije lépe. Buďme rádi, že žijeme v tak krásné 
zemi, jako je ta naše. Austrálie nemá lesy, je tam většinu roku horko, 
zkrátka úplně něco jiného. Mnoho let jsem pracovala jako peda-
gožka, tak se zmíním o tom, že děti chodí do školy už od pěti let. 
Neexistují školní obědy, co máma ráno nepřipraví do tašky k jídlu, 
to dítě nemá. Dobrá věc jsou školní uniformy. Tím se stírají roz-
díly mezi chudými a bohatými. Děti potom nechtějí tolik značkové 
drahé oblečení.

Brala jste Austrálii jako druhou vlast?
Nikdy. I když mně bylo v roce 1958 potvrzeno australské občan-
ství, nikdy se mojí vlastí nestala. To ale neznamená, že tam nejsou 
dobří lidé, měla jsem tam spoustu přátel. Od té doby, co zase žiju 
v Čechách, jsem tam už nikdy nebyla. Nechci oživovat staré vzpo-
mínky. Ale ještě jsem se tam vdala za Michaela Gerzanice, který tam 
v roce 1945 emigroval z Podkarpatské Rusi. Nebyla to taková láska 
jako k mému prvnímu manželovi. Michael nikoho neměl a já měla 
strach, že bude ve stáří sám, opuštěný. Tak jsem si ho vzala, aby 
nebyl sám. Ale samozřejmě jsem ho také milovala.

Sametová revoluce vám umožnila vrátit se zpět do vlasti...
Vůbec jsem neuvažovala, že bych se neměla vrátit, i když jsem věděla, 
že v Austrálii nechám rodinu, protože moje děti tam žijí od naro-
zení, jsou Australany. S manželem jsme tady byli na návštěvě třikrát, 

vždy tak na čtyři pět měsíců, a potom jsme se zase vrátili do Sydney. 
Když jsem sem letěla poprvé, tak ještě v letadle jsem složila báseň 
o Praze. Ještě jsem zastihla maminku. Až v roce 1999 jsem se s Plzní 
nemohla rozloučit, a tak jsem se rozhodla, že zůstanu. Pustila jsem 
se do opravy domu, který jsem zdědila, dala dohromady zahradu, 
zanedbanou kapličku vedle domu jsem dala opravit. S ohromným 
elánem jsem se zapojila do veřejného života. Navázala jsem přátel-
ství s cestovatelem Miroslavem Zikmundem a představte si, že jsem 
našla i herbář, který jsem jako malá dělala s maminkou, a mám 
ho dodnes. Při jedné z těchto návštěv jsem byla v Konstantinových 
Lázních a tam jsem se seznámila s myslivci, kterých jsem se ptala, 
jestli tam rostou houby. Předali jsme si adresy, ale potom jsme 
na setkání všichni zapomněli. Ale po čase mně přišel do Austrálie 
dopis z Bezdružic. Divila jsem se, kdo mně píše zrovna z Bezdružic? 
Byla to paní Vildová, žena jednoho z těch myslivců. Vložila do obálky 
s dopisem malou slaměnou vánoční hvězdičku. Nevěřil byste, kolik 
touhy po domově vyvolá taková hvězdička ze stébel českých polí... 
Paní Vildová se stala po návratu mojí první přítelkyní. Když už jsem 
trvale žila v Plzni, poslala jsem do Austrálie českým přátelům fotku 
kvetoucích šeříků. Děkovali mně za to, že jsem jim tím připomněla 
domov.
 

Mimo jiné jste, paní Gerzanicová, také mecenáškou...
Za 150 tisíc jsem pořídila zvon pro kostel Všech svatých, který mám 
kousek od domu. Ráda ho poslouchám. Také jsem věnovala 60 tisíc 
plzeňské galerii. Měla jsem radost, že jsem mohla pomoci. Člověk 
by měl pomáhat, když může.

Jste členkou mnoha významných společností i nositelkou 
mnoha ocenění. Obdržela jste vyznamenání Významná 
česká žena ve světě 2009, byla jste jmenována 
básnířkou roku 1997 a 1999, byl vám udělen rehabilitační 
doktorát na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Jste členkou Mezinárodní společnosti básníků v USA, 
Národní knihovny USA, od roku 1997 jste v internetové 
Mezinárodní síni slávy ve Philadelphii. Také jste 
ve Svazu australských spisovatelů a Svazu australských 
básníků a nositelkou Rytířského řádu sv. Lazara...

Vážím si toho, hlavně ocenění Významná česká žena ve světě 2009. 
Ale je to jen světská sláva - polní tráva. Dali mi to lidé, kteří mě ani 
neznali a většinou už na mě zapomněli. Důležitější je láska, ta má 
větší cenu.

Myslíte si, že vývoj společnosti jde správným směrem?
My Češi neumíme být svoji. Jednou jsme na východ a potom zase 
na západ. Evropská unie se snaží napodobit USA, ale to nejde. 
Amerika má jednu řeč, jednoho prezidenta a všude podobnou kul-
turu. Evropa je multikulturní a každý stát si prosazuje svoje zájmy. 
Studovala jsem všechna světová náboženství a velkým problémem 
je islám. Ten všem "nevěřícím" vyhlásil válku na život a na smrt. 
A Evropané, a tím i my Češi, jsou podle něho nevěřící...

Čeho si nejvíce ceníte?
Lásky, víry a přírody, protože ta je jedinečná, a také přátelství, pro-
tože člověk není uzpůsobený na to, aby byl sám.

(Poděkoval jsem za rozhovor a ještě, než jsem odešel, 
prošli jsme se rozsáhlou zahradou, o kterou paní 
Gerzanicová s láskou pečuje, a také jsme se zaposlouchali 
do "jejího" zvonu ve věži u Všech svatých, bylo totiž právě 
poledne. Kdosi napsal, že není nad pohovor s postarší 
dámou – je to pravda.) 

S prvním manželem V roce 2012 při slavnostním otevření altánku Chotkovo sedátko
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Tipy na prázdniny

Městské muzeum a galerie Nepomuk
Expozice B-24 Liberator, Zelená Hora a Černí baroni,  
Cisterciácký klášter Pomuk, Měšťanská místnost,  
Selská jizba, expozice loutek, Malá galerie 
květen –září: úterý–neděle 10.00–18.00 
říjen– duben: úterý–sobota 10.00–16.00

Poslední prohlídka hodinu před koncem otevírací doby. 
Novinka sezóny: Jediný známý obraz dobového interiéru 
zámku Žinkovy z roku 1942, pocházející z původního 
zámeckého mobiliáře, a expozice Zelená Hora a Černí baroni

Rodný dům A. Němejce
Stálá výstava obrazů A. Němejce, 
významného malíře přelomu 19. a 20. století
květen–září: úterý–neděle 10.00–18.00
říjen–duben: úterý–sobota 10.00–16.00

Poslední prohlídka hodinu před koncem otevírací doby. 
Novinka sezóny: Výstava Atelieru-K ve stodole
 
Zelenohorská pošta – Expozice veteránů
Rodinné muzeum motocyklů, automobilů, jízdních 
kol a dalších historických strojů, malá expozice 
o urbanistickém vývoji města a dějinách domu, ukázka 
dobových interiérů, volně přístupná galerie
červen-srpen: úterý – neděle 10.00–18.00  
duben, květen, září, říjen: sobota–neděle 10.00–16.00
po předchozí domluvě i jindy.  
 
Novinka sezóny: Nová expozice  
o urbanistickém vývoji města a historii domu

Svatojánské muzeum
Sbírka uměleckých děl a devocionálií z 18.–20. století, 
dokládající rozmanitost a bohatost svatojánského kultu
Tel.: 734 435 445 / muzeumnepomuk@bcb.cz / www.sjmn.cz

Otevírací doba: duben–říjen: úterý–pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–17.00, neděle 13.00–17.00

Novinka sezóny: Prohlídka farské zahrady s jedním 
z nejkrásnějších výhledů na Zelenou Horu

Zábavní park Pyramida Nepomuk
Zábava pro celou rodinu, součástí rozlehlého areálu je řada 
atrakcí i malá ZOO. V srpnu otevřeno út–ne od 10 do 18 h.

Malá expozice historické 
 zemědělské techniky v Nepomuku
Přibližuje život a řemesla na venkově.  
V areálu Švejk Hotelu. Volně přístupná. 

Městské bazény Nepomuk
Od konce července v provozu. 
Občerstvení na místě.
 

Modelová železnice Vrčeň
Hobby muzeum vláčků.  
Otevírací doba: úterý–neděle 9:00 –18:00.  
Lépe se objednat předem telefonicky: 773 580 187.

Rozhledna Na Skále
Telekomunikační věž Na Skále u obce Železný Újezd  
byla vybudována v březnu roku 2001.  
Vyrostla do výšky 41 metrů a návštěvníkům  
je dovoleno vystoupat na plošinu usazenou v 25 metrech.  
Otevírací doba: duben –říjen, denně 9:00–20:00.

Muzeum – Vlastivědná sbírka Žinkovska
Rozsah sbírkových okruhů v muzeu je velmi široký 
a zahrnuje témata: Z historie, Písemnosti, Kroniky, Živnosti 
a řemesla, Pamětihodnosti městyse, Městská symbolika 
a další. Časově je zachyceno období od mladší doby 
kamenné přes středověk až po druhou světovou válku. 

Otevírací doba: pondělí–pátek, 8.00–14.00
 
Muzeum krojů jižního Plzeňska v Březí u Žinkov
Expozice krojů nabízí, jako jediná v Plzeňském kraji, čtyřicet 
krojů z Horního i Dolního Chodska, z Postřekova a Mrákovska, 
z oblasti Kasejovic a Blatné, Plzeňska, Chotíkova, Litic, Plas, 
Kralovic a Chotěšovska. Najdete zde také panské kroje ze zámků 
Žinkovy, Zelená Hora a Lnáře. Muzeum se nachází na trase 
Naučné stezky Olšovka – poznávání přírody a historie.
Otevírací doba: na základě telefonické dohody (603 219 131).

Dvě nové naučné stezky ve Spáleném Poříčí
Za mlynáři od Bradavy a Loukou i lesem za pohádkou 
a trhací mapy Brd zdarma v infocentru.

Barokní špejchar Ve Dvoře –  
město Spálené Poříčí
Komplexní rekonstrukcí objektu vznikly prostory galerie pro 
příležitostné výstavy, stálá expozice historické zemědělské 
techniky, unikátní „naučná stezka pod střechou", která 
nás provede přírodou Brd a životem jejích obyvatel 
v minulosti i současnosti a celé jedno patro špejcharu 
je věnováno galerii kresleného humoru Jiřího Wintera 
NEPRAKTY. Tato stálá výstava je jediná na světě. Prohlídky 
zajišťuje pracovnice místního informačního centra.
 
Zámek ve Spáleném Poříčí
Renesanční zámek je částečně přístupný veřejnosti. 
Můžete v něm navštívit koncertní síň se zachovalým 
původním renesančním stropem a muzeum řemesel 
a historie Spálenopoříčska. Prohlídky zajišťuje 
pracovnice místního informačního centra.

miniZOO Tojice
V nově vystavěném srubu v blízkosti nutrií najdete 
expozici zvířat, které lze najít v obci i její blízkosti. Výstava 
fotografií Jitky Košanové na téma "Ale je tady krásně".

První letošní tábor v Přebudově 

Poslední červnový týden rodiče 
s dětmi strávili na Pionýrském táboře 
v Přebudově. Tentokrát bylo téma tábora 
„Pohádkový Přebudov“. V neděli večer 
jsme se všichni seznámili a prohlédli 
jsme si celou táborovou základnu. 

V pondělí jsme si hráli na království 
plné princů, princezen, knížat, kněžen, 
rytířů, šašků, víl i skřítků. Trochu nás 
překvapil ranní déšť, a tak jsme se pus-
tili do tvoření erbů, podložek, oddílových 
tabel a batikovali jsme trička. Odpoledne 
jsme se vypravili za přebudovský rybník 
stavět v lese své hrady. Večer se pořá-
dal královský ples plný tance, soutěží 
a odměn pro děti. Dokonce nás navští-
vili JÚ a Hele ze Studia kamarád. To bylo 
překvápko. 

V úterý jsme si hráli na vodníky pod 
vedením Míry Dvořáka. Zasoutěžili jsme 
si kolem rybníka, vyrobili vodníčka 
a odpoledne jsme měli bublinkovou 
párty a soutěže na hřišti. Děti vyráběly 
obří bubliny. K večeru přijeli hasiči, aby 
nám ukázali hasičský zásah. Vyrobili nám 
krásnou pěnu, která místy přesahovala 
2 metry a šly v ní dělat i tunely. Nakonec 

nám udělali rozprašovačem duhu. Bylo to 
bezva a nepomuckým dobrovolným hasi-
čům moc děkujeme! Večer jsme si ještě 
zahráli na louce nad táborem vodnické 
hry a hlavně jsme prohnali letní sáně. 
Dětem se sáňkování na louce moc líbilo.

Středa byl den loupežníků a lupičů. 
Dopoledne jsme si užili v celém táboře 
loupežnické hry. Před obědem si děti 
vyrobily barevné klobouky. Odpoledne 
jsme měli vodní hrátky na hřišti, pro-
běhla i balonková bitva. Nakonec všechny 
děti dostaly žlutá pionýrská trička. Pak 
jsme se šli podívat k rybníku, kde nám 
tatínkové připravili překvapení, a to 
opravdové vodní lyže. Náš animátor 
Ondra nám ukázal, jak se lyžuje na vodě. 
Večer se konala módní přehlídka vyrobe-
ných klobouků, kde všechny děti získaly 
odměny. 

Ve čtvrtek jsme se dali do výroby kou-
zelných zrcadel a prstenů. Pak jsme si 
zasoutěžili v čarodějnických disciplí-
nách na hřišti. Odpoledne jsme si vyšli 
na strašidelnou výpravu kouzelným 
lesem plným soutěží a odměn. Došli jsme 
až do Budislavic, kde jsme si dali nanuka 

a vyrazili jsme zpět na základnu, kde pro 
nás Vlaďka připravila plyšové překva-
pení. Večer jsme pálili čarodějnice, pekli 
buřtíky, zpívali a recitovali básničky. 

V pátek jsme měli šmoulí den. Dopo-
ledne jsme soutěžili ve šmoulí vesnici. 
Pak jsme vyráběli šmoulí přání, které 
jsme pak společně vypustili na létajících 
balóncích do nebe. Balónkům s přá-
ními jsme mávali, dokud z nich nebyly 
jen malé tečky na obloze. Odpoledne 
proběhlo pro děti malování na obli-
čej. Naposledy jsme si zasoutěžili, děti 
dostaly tašky s odměnami, účastnické 
listy a medaile. Tábor jsme zakončili dis-
kotékou. V sobotu už bylo jen loučení, 
pár slziček a slib, že se určitě potkáme 
na dalších akcích našeho klubu PO. Závě-
rem bych rád poděkoval Daně Rottové 
a oběma Zuzkám za výbornou kuchyni, 
Ondrovi Trhlíkovi za pomoc s progra-
mem, Vlaďce Bělové za přípravu a zdárný 
průběh tábora, firmě Fa Klaus za odměny 
pro děti a všem účastníkům tábora 
za krásný, zážitky naplněný týden. 

Martin Běle

Nepomučtí zelení obměnili vedení

Dne 30. 6. 2016 se konala schůze 
nepomucké základní organizace Strany 
zelených, kterou svolal úřadující 
předseda Stanislav Vaník. Hlavním 
bodem jednání byla volba nového 
předsedy, jelikož stávajícímu vypršel 
mandát. Dosavadní předseda Stanislav 
Vaník poděkoval za projevenou důvěru 
a prohlásil, že po dvou dvouletých 
volebních obdobích se již nehodlá 

ucházet o tuto náročnou a vyčerpávající 
funkci. Z návrhů na předsedu vzešli 
dva kandidáti – Jakub Kurc a Radka 
Hronková. Jakub Kurc nabídl jistou 
kontinuitu stylu vedení ZO. Radka 
Hronková naopak změnu. „Chtěla 
bych být podstatně aktivnější, než byl 
současný předseda,“ prohlásila ve svém 
kandidátském projevu. Tajná volba 
byla velmi těsná a trvala několik kol. 

Nakonec byla zvolena Radka Hronková.
Nové předsedkyni blahopřejeme 
a držíme palce v naplňování volebních 
předsevzetí! Dále proběhly volby dalších 
funkcionářů ZO. Do funkce pokladníka 
byla opět zvolena Jana Barochová 
a revizorem ZO se stál dosavadní člen 
krajské revizní komise Karel Baroch.

Za Stranu zelených Pavel Kroupa
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FK Nepomuk
1. A třída - rozlosování podzim 2016
13.08.2016 17:00  FK Nepomuk � SK Horní Bříza
21.08.2016 16:00  Start Tlumačov � FK Nepomuk
27.08.2016 17:00  FK Nepomuk � SK Kdyně 1920
03.09.2016 17:00  FK Nepomuk � Slavoj Mýto
10.09.2016 17:00  Město Touškov � FK Nepomuk
17.09.2016 16:30  FK Nepomuk � Sokol Kralovice
25.09.2016 16:30  FK Horažďovice � FK Nepomuk
01.10.2016 16:00  FK Nepomuk � T. J. Tlučná
09.10.2016 16:00  Sokol Mochtín � FK Nepomuk
15.10.2016 15:30  FK Nepomuk � Sokol Pačejov
22.10.2016 15:30  Sokol Křimice � FK Nepomuk
29.10.2016 14:30  FK Nepomuk � Slavoj Žihle
05.11.2016 14:00  TJ Žichovice � FK Nepomuk
12.11.2016 14:00  FK Nepomuk � Košutka Plzeň
20.11.2016 13:30  Keramika Chlumčany � FK Nepomuk

Okresní přebor  
Plzeň-jih,1.–3. kolo
Sobota 20.8.2016 17:00
Dobřany – Nepomuk "B"
Starý Smolivec – Klášter
Stod – Žinkovy

Sobota 27. 8. 2016 17:00
Žinkovy – Losiná
Klášter – Radkovice
Merklín – Starý Smolivec

Neděle 28.8.2016 17:00
Nepomuk "B" – TJ Slavoj Stod 

Sobota 3.9.2016 17:00
TJ Sokol Losiná – Nepomuk "B" 
Starý Smolivec – Žinkovy

Neděle 4. 9. 2016 10:15
Chotěšov „B“ – Klášter

 III. třída mužů – 1.–3. kolo

Sobota 20.8.2016 17:00 
Blovice – Dvorec

Sobota 27.8.2016 14:00
Dvorec – Lužany

Neděle 4. 9. 2016 17:00 
Chlum – Dvorec

Klášterské posvícení se slavilo i fotbalem

Sobotní Pohárový turnaj – Memoriál Václava Hraby 2016 vyhrály Jinočany, druhý byl 
Nepomuk, třetí Klášter a čtvrtá Sparta Plzeň. Nedělní Posvícenecký turnaj „Memoriál 
Ing. Vladimíra Kotrby“ mužstev starých gard vyhrálo družstvo z Dobříče, druhé místo 
obsadil Klášter, třetí skončila Sparta Plzeň. Na snímku nastoupená mužstva Kláštera 
a Nepomuku před začátkem utkání.

Nepomučtí žáci 
základní školy  
na Mistrovství ČR 
v šachu školních 
družstev

Mistrovství se konalo ve dnech 21. 6. 
až 22. 6. 2016 ve Zlíně. Mladší družstvo 
se umístilo na děleném 15–18. místě 
se ziskem 18 bodů (maximum bylo 
36 bodů). Mladší družstvo: Petr Flajšman, 
David Fiala, Marie Krumpholcová, 
Samuel Trhlík. Starší družstvo se umís-
tilo na děleném 16–17. místě se ziskem 
18 bodů (maximum bylo 36 bodů). Starší 
družstvo: Lukáš Kašpar, Pavel Flajšman, 
Daniel Bárta, František Krumpholc. 
Děkujeme touto cestou za finanční pod-
poru Městu Nepomuk a základní škole 
Nepomuk za uvolnění žáků a podporu 
organizační. Doprovod žáků a dopravu 
zajistili: Radka Hronková, Zdeněk Kašpar, 
František Krumpholc. Všichni žáci, kteří 
se Mistrovství České republiky ve Zlíně 
za naši školu zúčastnili, jsou členy šacho-
vého klubu Dvorec. Trenérem všech dětí je 
Ing. Petr Herejk, kterému tímto také děku-
jeme za skvěle odváděnou práci s mládeží.

Šachový klub Dvorec

 
Český svaz zahrádkářů  
ZO Dvorec uspořádá dne 
27. 8. zájezd na Tachovsko 
a okolí. Navštívíme 
zámek, jízdárnu, muzeum, 
kostel s komentovanými 
prohlídkami a průvodkyní.

Závěrem bude návštěva 
krásné restaurace ve skále 
v Chodové Plané. Odjezd 
7.30 hod. z nádraží. Pak pojede 
autobus po zastávkách ČSAD. 
Předpokládaný návrat ve 20 hod.

Cena zájezdu: 
členové organizace 200 Kč
Nečlenové 250 Kč

Na tento zájezd je 
možné se přihlásit u paní 
Kohlenbergerové na telefonu 
č.: 371 592 237 nebo 727 905 110.
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Kulturní servisŠirokoúhlé letní kino Neurazy

03.08. (Středa) Teorie tygra 80 Kč

05.08. (Pátek) Seznamka 90 Kč

06.08. (Sobota) Kung Fu Panda 3  80 Kč

10.08. (Středa) Nikdy nejsme sami 80 Kč

12.08. (Pátek) Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 60 Kč

13.08. (Sobota) Jak se zbavit nevěsty 80 Kč

17.08. (Středa) Léto All Exclusive   80 Kč

19.08. (Pátek) Děda je lotr 80 Kč

20.08. (Sobota) Polednice   80 Kč

24.08. (Středa) Síla života 80 Kč

26.08. (Pátek) Táta je doma   80 Kč

27.08. (Sobota) Les sebevrahů  80 Kč

Začátek představení ve 21.00 / Změna programu vyhrazena. 
 Nevhodné do 12 let /  Nevhodné do 15 let

Nový přírůstek Svatojánského muzea

Při příležitosti návštěvy delegace 
z partnerského města Swalmen 
v Nizozemsku byla Svatojánskému 
muzeu Fritsem Killaarsem, jedním 
z členů této delegace, věnována soška 
svatého Jana Nepomuckého. Soška je 
replikou skulptury, která se nachází 
na mostě přes řeku Swalm v již 
zmíněném městě. Různé dřevěné sochy 

svatého Jana Nepomuckého se na tomto 
mostě nacházely již od roku 1750, 
avšak během 2. světové války byl most 
poničen. Až v roce 1950 se opravený 
most dočkal nové skulptury našeho 
nejznámějšího světce, již vytvořil J. van 
Hoorn. Muzeum se díky daru může 
pyšnit prvním exponátem s vyobrazením 
svatého Jana s ukazováčkem před ústy 

na znamení nevyzrazeného zpovědního 
tajemství. Ač je Jan s prstem na ústech 
běžně znázorňován, naše muzeum 
doposud takovýto exponát nevlastnilo. 
Za dar F. Killaarsovi moc děkujeme. 
Štědrost donátorů je pro naši instituci 
velice důležitá a ceníme si jí.

Kateřina Dobrovolná, Alice Kotylová 

Fotosoutěž „Pozor, 
vyletí ptáček!“ 
jde do finále
Ještě do konce srpna máte možnost 
zaslat své fotografie z dovolených a hrát 
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.

Klimatologická charakteristika  
srpna ve městě Nepomuk
Zpracoval Pavel Vacík

Jev Den (rok) Hodnota
Průměrná měsíční teplota vzduchu (období 1961–90) – 16,0°C
Průměrný měsíční úhrn srážek (období 1961–90) – 79,6 mm
Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu Srpen 2015 21,5°C
Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu Srpen 1978 14,0°C
Maximální měsíční úhrn srážek Srpen 2002 199 mm
Minimální měsíční úhrn srážek Srpen 2003 22,3 mm
Maximální teplota vzduchu 13. 8. 2003 36,9°C
Minimální teplota vzduchu 23. 8. 1999 0,6°C
Maximální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 8. 8. 2015 28,1°C
Minimální průměrná denní teplota (T07+T14+2*T21)/4 26. 8. 1979 7,8°C
Nejnižší maximální denní teplota 29. 8. 1989 9,2°C
Nejvyšší minimální denní teplota 15. 8. 1972 19,9°C
Maximální denní úhrn srážek 4. 8. 1986 98,4 mm
Nejvyšší počet letních dnů (TMA 25°C a vyšší) Srpen 2003 28
Nejvyšší počet tropických dnů (TMA 30°C a vyšší) Srpen 2015 15

Nepomuk srpen 

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

červenec–srpen Portréty a akty, Stanislav Šteif 
ml., výstava obrazů, Městské muzeum a galerie 
Nepouk, otevřeno úterý – neděle 10.00 – 18.00

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

do 28. 8. Jižní Plzeňsko v obrazech, výstava obrazů 
Ateliéru – K k příležitosti 155. výročí narození 
A. Němejce, stodola rodného domu A. Němejce, 
otevřeno sobota – neděle 10.00 – 18.00

6. 8. Tři ženy navíc, divadelní představení,  
od 20.00 hod., Malá letní scéna (nám. A. Němejce)

10.–14. 8. Jehněčí speciality, Švejk 
restaurant U Zeleného stromu

13.–14. 8. Otevření Zelené Hory, mimořádné 
komentované prohlídky zámku, výstavy obrazů, 
fotografií, dobových dokumentů, divadlo, živá 
hudba, šerm, občerstvení a další, aktuálně 
na www.zelenahora.cz a www.obecklaster.cz

13. 8. Pavel Dobeš, koncert s doprovodným 
kytaristou Tomášem Kotrbou (folk), od 20.00 
hodin, Malá letní scéna, vstupné 190 Kč 
(v předprodeji) / 230 Kč (na místě) / 95 Kč (děti 
do 10 let a ZTP/P), předprodej KIC Nepomuk

17. 8. Slavnost Výročí posvěcení poutního 
kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku 

20. 8. Mariánská mše svatá, prezentace 
základního kamene a skic nového 
oltáře, prohlídka Zelenohorské madony, 
od 7.30 hodin, zámek Zelená Hora

20. 8. Nepomucké (farmářské a řemeslné) 
trhy, hraje Bedrník (jihočeská dudácká 
muzika), 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce

20.–21. 8. Výstava gladiol, výstava řezaných 
květin, 9.00 - 16.00 hodin, stodola 
rodného domu A. Němejce, pořádá Město 
Nepomuk, vstupné dobrovolné

20. 8. Rozpustilý kabaret - představení pro 
děti v provedení Liduščina divadla, od 10.00 
hod., Malá letní scéna (v nepříznivém počasí 
sál Městského muzea a galerie Nepomuk)

20.–21. 8. Otevření Zelené Hory, 
mimořádné komentované prohlídky 
zámku, bohatý doprovodný program, 
aktuálně na www.zelenahora.cz

20. 8. Opera Kouzelná flétna s Adélou Škopkovou 
a Petrem Vackem na Zelené Hoře, od 19.00 hodin

20. 8. Když se sejdem (koncert country), 
od 20.00 hod., Malá letní scéna (nám. 
A. Němejce), vstupné dobrovolné

20. 8. Nepomucká koule (trojice), od 11.00 
hodin, hřiště u Sokolovny Nepomuk, 
www.petanque.sokolnepomuk.cz

26. 8. Noc na Karlštejně, muzikál v provedení 
souboru Tyjátr Horažďovice, od 20.00 hod., Malá 
letní scéna (nám. A. Němejce), vstupné dobrovolné

27. 8. Vojtěch Urbánek, Josef Fojta, Tomáš Mourek – 
koncert (folk, blues, indie), od 20.00 hod., Malá 
letní scéna (nám. A. Němejce), vstupné dobrovolné

2. 9. – 30. 10. Houby Brd a Nepomucka - výstava 
fotografií. Vernisáž výstavy spojená s besedou 
v pátek 2. 9. od 17.00 hod. 

Nepomucko srpen 

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

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

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

do 12. 9. Hračky kam se podíváš, výstava hraček, 
galerie Tvrz Lnáře, www.tvrz.lnare-obec.cz

srpen Karel IV., výstava, Infocentrum Spálené Poříčí

3. 8. Hrátky s Tomem, hudební klauniáda pro 
děti, od 17.00 hodin, náměstí Spálené Poříčí

3.–27. 8. Letní kino Neurazy, www.neurazy.
cz, začátek promítání 21.00 hodin

5. 8.–31. 10. 777 let Spáleného Poříčí, 
výstava Ing. Tupého, Infocentrum Spálené 
Poříčí, vernisáž 5. 8. od 17.00 hodin

6. 8. Prakyáda pro děti i dospělé, od 14.00 
hodin, hřiště pod skálou, Lučiště

1.–7. 8. Letní kurzy interpretace české lidové 
hudby pro mládež, Spálené Poříčí

5. 8. Tak zase hrají a zpívají Plzeňáci!, 
Lidová muzika z Třemošné, od 18.00 
hodin, nádvoří, zámek Spálené Poříčí

6. 8. Tak zase hrají a zpívají Plzeňáci!, Orchestr 
lidových nástrojů Plzeňského kraje, od 18.00 
hodin, nádvoří, zámek Spálené Poříčí

7. 8. Teatr Hosín, Vojta Vrtek: Velká 
cirkusová pohádka, od 16.00 hodin, 
Pole u Blatné, www.skocdopole.cz

7. 8. Petr Suda a Antikvartet Dušana 
Vančury, koncert chanovického rodáka 
s jeho přáteli, od baroka po spirituály, 
od 17.00 hodin, zámek Chanovice

11. 8. – 20. 9. Kniha jede!, výstava prací Lucie 
Slavíkové, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

13. 8. Music camp Prague, slavnostní koncert 
u příležitosti 350 let od založení zámku Lnáře 
(pod vedením populárního českého dirigenta 
a skladatele Jaroslava Krčka, jako sólistka 
vystoupí houslistka Mio Yoshie z Japonska), 
od 18.00 hodin ve Velkém sále zámku Lnáře

13. 8. Zámecké diskohrátky, nádvoří 
zámku, Spálené Poříčí

19.–21. 8. Sladké hody, Vinárna 
Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

19. 8.–28. 9. Fotograf Martin Míšek, 
výstava, zámecký areál Chanovice

19. 8. Koncert Musical Friendship, moderní 
skladby v úpravě pro housle, kytaru a klavír 
v podání mladých hudebníků, od 18.00 
hodin, zámecký areál Chanovice

19. 8. Diversité de la musique, koncert studentů 
plzeňské konzervatoře (Luboš Marek - akordeon, 
Šárka Kučerová - příčná flétna), od 19.00 hod., 
kostel sv. Václava, Žinkovy, vstupné dobrovolné.

20. 8. Toulky po Čechách, České Budějovice 
a okolí, Měšťanská beseda, Spálené Poříčí

20. 8. Olympiáda na Milečské návsi, zábavné 
odpoledne plné soutěží o zajímavé 
ceny, od 13.00 hodin, Mileč.

21. 8. Barokní koncert na nebesích, koncert 
mezzosopranistky Edity Adlerové, na klavír 
zahraje Augustín Kužela, od 18.00 hodin, 
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nové 
Mitrovice, vstupné dobrovolné

25. 8. Žonglérská show, 15. mezinárodní 
dílny Aleje, divadlo Kufr, od 20.00 
hodin, zámek Spálené Poříčí

26. - 28. 8. Pernaté hody, Vinárna 
Joachim Lewidt, Spálené Poříčí

27. 8. Kramolínský Vrchozdol, 3. ročník 
amatérského závodu horských kol, start 
ve 12 hodin, motokrosový areál Kramolín 
u Nepomuka, www.vrchozdol.wz.cz

31. 8. Julie na výletě, pohádka pro 
malé i velké, divadlo Kufr, od 17.00 
hodin, náměstí Spálené Poříčí

srpen Dětský den s hasiči,  
hasičské cvičiště, Spálené Poříčí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předprodej vstupenek a informace o akcích 
Kulturní a informační centrum Nepomuk 
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk 
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz 
Otevřeno: květen–září (pondělí – neděle 8.00 – 18.00)
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20. 8. Když se sejdem (country) 
Malá letní scéna Nepomuk
vstupné dobrovolné
začátek ve 20.00 hodin 

27. 8.   Vojtěch Urbánek, Josef Fojta, 
Tomáš Mourek (folk, blues, indie)
Malá letní scéna Nepomuk
vstupné dobrovolné
začátek ve 20.00 hodin
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vzpomínka

Každá smrt bolí,  
nejvíce smrt zbytečná...

Dne 11. 8. 2002 nás bez možnosti 
rozloučení navždy opustila 

Simonka Chudáčková,  
rozená Růžičková. 
 
Od její smrti uplynulo již neskutečných  
14 roků. Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina Růžičkova a Chudáčkova.

vzpomínka

Dne 4. 8. uplyne 1 rok, kdy zemřel 
pan Jaroslav Tomka z Maňovic. 

Vzpomíná manželka Marie, 
celá velká rodina a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 22. 8. uplyne rok, 
kdy nás navždy opustil 

pan Josef Václavek  
ze Dvorce u Nepomuka.

Stále vzpomínají manželka,  
dcera a syn s rodinami.

vzpomínka

Dne 4. 8. uplyne rok, co nás opustil
pan Karel Baroch.

Vzpomínají manželka, 
dcera, syn a vnoučata.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

88 let
Otta Josef
Míčko Stanislav

Srdečně  
blahopřejeme!

KUVAG  CR spol. s r.o. 
Nádražní 489, 335 01 NEPOMUK 
Tel.:  371 512 214 - personální odd. 
(v době od 9.00 – 13.00 hod) 
E – mail: rodinova@kuvag.cz 
 

Volná pracovní pozice:    SKLADNÍK 
 

Pracovní náplň: Nabízíme: 
 příprava a kompletace objednávek  práci ve stabilní a prosperující firmě 
 administrace spojená s přípravou   nadprůměrné platové ohodnocení 

a uskladněním zboží  příspěvek na penzijní připojištění 
 práce s ručním a elektrickým VZV  mzda 13x v roce 
 nakládka a vykládka zboží  týden dovolené navíc 
 práce se scannerem  příspěvek na stravenky 

 
Předpoklady: 

 

 víceletá zkušenost ve skladu je podmínkou 
 zkušenost s regálovým zakladačem RETRAK vítána 
 manuální zručnost, spolehlivost, flexibilitu 
 dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost (doložení výpisu rejstříku trestů) 

 

Nástup možný ihned nebo podle domluvy. 

NEPOMUCKO SOBĚ
barokní minifestival regionu na podporu památek

Pátek 19. 8. – Diversité de la musique - koncert studentů 
plzeňské konzervatoře / Žinkovy - kostel (od 19:00). Luboš 
Marek - akordeon, Šárka Kučerová - příčná flétna. Vstupné 
dobrovolné.

Sobota 20. 8. Mariánská mše svatá,  
od 7.30 hodin, zámek Zelená Hora.

Sobota 20. 8. – Barokní slavnost s operou Kouzelná flétna / 
zámek Zelená Hora (od 19:00). Vyprodáno. Poslední vstupenky 
spojené navíc s prohlídkou zámku a možností dopravy z Plzně 
a zpět v předprodeji na www.goout.cz za 300 Kč.
 
Neděle 21. 8. – Barokní koncert na nebesích - koncert 
mezzosopranistky Edity Adlerové / Nové Mitrovice – kostel 
(od 18:00). Na programu budou slavné a krásné skladby 
nejznámějších autorů barokní epochy, jako jsou mimo jiné 
Bach, Handel nebo Pergolesi. Na klavír zahraje Augustín 
Kužela. Vstupné dobrovolné.

Letní barokní festival, navazující na projekt „9 týdnů baroka“  
pořádaný v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.  
Akce je finančně podpořena Plzeňským krajem a městem Nepomuk.
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Řádková inzerce

KUPÓN NA  
ŘÁDKOVOU  
INZERCI

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon/email:

Požadované č. vydání:
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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

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

Nabídka platí od 1. 8. do 31. 8. 2016 
v prodejně „U Stodoly“

Lacki Dammer blok cena za 1 kg  129,00
Jogobella 150 g různé příchutě   6,90 
Eiscaffee ledová káva 500 ml   15,90
Grilovací tyčinky 340 g  43,90 
Směs z mletých mas 450 g  39,90
Kuřecí prsní řízky BK TF zmr. 500 g   59,90
Míša 55 ml   10,90

Nabídka platí od 1. 8. do 14. 8. 2016 
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk

Zálesák Klasik termizovaný smetanový 125 g  17,90
Mozzatella Galbani 125 g  18,90
Řecký jogurt 140 g více příchutí  12,90
Jihočeská Niva 50% cena za 1 kg  149,00
Slanina s pepřem cena za 1 kg   139,00
Písecká klobása cena za 1 kg  99,00
Kuřecí horní stehna 520 g  34,50
Birell Světlý a Polotmavý 0,5 l láhev 11,90

Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, 
velikost 4+1. Volný od října 2016. Tel. 776 362 161.

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

Koupím garáž v Nepomuku, nejlépe Na Skalce. Tel. 724 931 668.

Prodám stan Mamaia mini 72 a Orion 72 pro 4 
osoby a sluneční střecha. Prodám stan pro 2 osoby 
a dětský stan – zachovalé. Tel. 776 535 770.

Prodám krumpáč 150 Kč, pila rámovka 100 Kč, lopata 100 Kč, 
berle 200 Kč, sklenice ¾ l po 5 Kč, hliník. konev 200 Kč, 3 
bedny dekorací na poličku 500 Kč. Tel. 776 693 073.

Prodám dět. postýlku látkovou skládací, rošt, matrace, 120x60, 
žehl. prkno sklád., vozík na kufr sklád., 1 vařič. Tel. 776 693 073.

Prodám lednici Siemens 280L bez mrazáku st. 
10 l., za 500 Kč. Zachovalá. Tel. 739 278 011.

Koupím stan Ostende Lux70 nebo Malorka 70. 
Koupím nabíječku na Nokii. Prodám zavařovací 
sklenice po 1,50 Kč i s víčky. Tel. 776 171 516.

Koupím osciloskopickou obrazovku případně celý 
osciloskop – nabídněte. Tel. 733 470 133 – přijedu.

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

Bagrem cokoliv, odvoz materiálu, úpravy zahrad – 
parků, bytové doplňky – žaluzie – sítě – rolety – 
shrnovací dveře. Nepomucko. Tel. 603 309 702.

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

Kanalizace a Vodovody 
Starý Plzenec, a.s.
hledá zaměstnance na pozici

INSTALATÉR PRO VENKOVNÍ ROZVODY VODY
vzdělání: vyučen
řidičský průkaz skupiny „B“
Zhotovování vodovodních a kanalizačních řadů, vodovodních 
a kanalizačních přípojek, provádění navrtávek, opravy
Pracovní poměr na dobu neurčitou

OBSLUHA PRACOVNÍCH STROJŮ – ŘIDIČ NAD 7,5 T
řidičský průkaz skupiny „C“ – řízení vozidla nad 7,5 t 
profesní průkaz
průkaz strojníka - rypadla lopatová kolová
Pracovní poměr na dobu neurčitou

POMOCNÝ STAVEBNÍ DĚLNÍK
řidičský průkaz skupiny „B“
Pracovní poměr na dobu určitou,  
po zapracování možnost prodloužení.

Jednosměnný provoz – pracovní doba   
letní čas – 6.15–14.45 hodin
zimní čas – 7.00–15.30 hodin

Informace: pí. Pintová  
tel.: (+420) 377 966 426, (+420) 602 238 906

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14–19 týdnů. 
Cena 149–180 Kč/ks. Prodej: 7. září a 9. října 2016
Nepomuk (u  fary) – 16.20  hod.  

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – 
cena dle poptávky. Informace:  Po–Pá  9.00–16.00 
hod. tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(s možností prohlídky závodu)

PRODEJ VÝROBKŮ
LEIFHEIT za AKČNÍ ceny

Vždy o nápad lepší
Firma LEIFHEIT s. r. o. si dovoluje 

pozvat širokou veřejnost na

v pátek 19. 8. 2016 od 10°° do 16°° hodin
v areálu firmy na adrese: Sádlov 1300, 388 01 Blatná.

Zábavný program a občerstvení zajištěno.
V průběhu celého dne akci moderuje Míra Hejda.

Každý návštěvník, který se zaregistruje u INFO stánku,
bude zařazen do slosování o 10 hodnotných cen

(poukaz na dovolenou, LCD televizor, a jiné).

Nástup možný ihned!

- garanci každoročního platového růstu
- prémiový systém hodnocení
- příspěvek na stravování
- příspěvek na dopravu
- příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
- 13. plat
- 5 týdnů dovolené
- zaměstnanecké benefity dle interních pravidel
- pracovní poměr na dobu neurčitou

Kontakt:

Jitka Stropnická
+420 389 828 816
+420 727 875 396
jitka.stropnicka@leifheit.com

Vždy o nápad lepší

LEIFHEIT s. r. o., Blatná
hledá do hlavního pracovního poměru z důvodu dalšího rozvoje závodu

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / DĚLNICE 
SVÁŘEČE / SVÁŘEČKY

OBSLUHU CNC STROJŮ 
SKLADNÍKY / SKLADNICE

ŠIČKY NA JEDNODUCHÉ ŠITÍ

možnost zajištění školení řidiče motorového vozíku

Zaměstnancům nabízíme:



pro výrobu brýlových čoček na pobočce Klatovy

OPERÁTOR/KA VÝROBY
VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

Firma Rodenstock vyvíjí, produkuje a distribuuje vysoce kvalitní brýlové čočky  
a elegantní nadčasové brýlové obruby, které společně tvoří dokonalou symbiózu 
nabízenou našim klientům v rámci jedinečného konceptu „Systém lepšího vidění“, 
to vše na základě 139 let zkušeností a tradic. Není divu, že firma Rodenstock patří 
se svými 4 500 zaměstnanci ve více než 85 zemích k nejvýznamnějším světovým 
výrobcům v oblasti oční optiky. Kombinace německé značkové kvality, technických 
inovací, módních trendů a stále rostoucího mezinárodního kurzu představuje 
široké pole možností pro nové nápady a Váš osobní rozvoj.

NABÍZÍME:
• zaškolení pro pracovní pozici
• platové podmínky až 22 000 Kč  
    13x ročně (po zaškolení)
• perspektivní práci
• práce v čistém prostředí
• zaměstnanecké výhody: 
  • příspěvek na dopravu 
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • 5 týdnů dovolené
  • 13. plat
  • sociální program 3 500 Kč ve formě  

    poukázek
  • závodní stravování s příspěvkem   

    zaměstnavatele
  • zvýhodněné tarify mobilního 
               telefonování
  • finanční odměny za zlepšovací návrhy

CHCETE SE STÁT SOUČÁSTÍ NAŠEHO 
TÝMU?
Kontaktujte personální oddělení
Telefon: +420 (376) 346 208
Email: personal@rodenstock.cz
Dr. Sedláka 841/ lll, 339 01 Klatovy
www.rodenstock.cz

VAŠE ÚKOLY:
• obsluha zařízení k výrobě brýlových čoček
• příprava a kontrola zakázek
• manipulace s brýlovými čočkami
• dodržování výrobních předpisů a procesních 

pokynů
• týmová spolupráce při zlepšování kvality

VÁŠ PROFIL:
• samostatnost
• flexibilita při práci na směny
• týmový duch
• chuť učit se novým věcem
• přesnost a spolehlivost

BE SMART.
Inteligentní sluneční brýle se samozabarvovací technologií 

ColorMatic IQ® 2, ideální společník za všech světelných podmínek.
See better. Look perfect.

inzerce


