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Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky 
jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující 
pracovní den. Máte ‑li nějaký příspěvek i s fotografií, 
námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám 
na adresu redakce nebo na e ‑mail: noviny@nepomuk.cz.

Máte ‑li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete 
otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď 
redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud 
si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné 
příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale 
redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. 
Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu 
na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory 
dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 
Neoznačené články a fotografie jsou redakční.

Aktuální číslo novin vždy od 1. dne v měsíci 
ke stažení na http://noviny.nepomuk.cz.

Nepomuk a Mikroregion Nepomucko se prezentovaly v Praze
Od 21. do 24. 2. 2019 jste mohli navštívit stánek města Nepomuk 
na 28. středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
2019 na Výstavišti Praha Holešovice, kde jsme se prezentovali pod 
stánkem Plzeňského kraje. Zatímco ve čtvrtek a část pátečního 
dne byl veletrh zaměřen na odbornou veřejnost, oba víkendové 
dny patřily široké veřejnosti.

text a foto: Lukáš Mácha, specialista pro rozvoj Mikroregionu Nepomucko

Youtubeři z příměšťáku točili videa 
V době jarních prázdnin se v Nepomuku konal příměstský tábor 
pro Youtubery a mladé redaktory. Akci pořádal Mikroregion Nepo-
mucko, lektorské vedení zajistila plzeňská Animánie a zázemí 
poskytlo Volnočasové centrum Fénix Nepomuk. Děti ve věku 
od sedmi do čtrnácti let, které se tábora účastnily, se učily natáčet 
reportáž, vést interview s nejrůznějšími nepomuckými osobnostmi, 
oslovovat s připravenými otázkami samotné občany na ulicích 
města a nakonec nasbíraný materiál sestříhat a sestavit do repor-
tážního videa. Děti hovořily se starostou i místostarostou města, 
s panem farářem, s panem Čáslavským z Ateliéru K, jako host 
tábora dorazil za dětmi mladý Youtuber Martin Creep. Přijeli také 
zdravotníci, kteří měli pro děti připravenou přednášku s praktic-
kými ukázkami poskytování první pomoci. Další turnus příměst-
ských táborů se bude konat o letních prázdninách v Nepomuku 
a Spáleném Poříčí. Fotografie a videa z jarního tábora naleznete 
v aktualitách na www.nepomuk.cz, stejně jako přihlášky a podrob-
nosti k letním termínům. 

text a foto: Hana Černohousová, redaktorka webu města

Plány revanšistů zhatí naši vepři boubelatí
U příležitosti 70. výročí příchodu armády na zámek Zelená Hora 
byl 6. března natáčen díl Toulavé kamery s panem Bohuslavem 
Šotolou, který na zámku sloužil za majora "Terazkyho" spolu 
s Kefalínem (Miloslavem Švandrlíkem). Reportáž byla odvysílána 
v neděli 24. března a je ke zhlédnutí na https://www.ceskatele-
vize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500012.

text a foto: Pavel Motejzík, koordinátor kultury a cestovního ruchu

Slovo starosty

Vážení občané,

v úterý 19. března se Nepomuk ocitl v ne-
bývalém zájmu médií, dokonce v hlavních 
zprávách České televize. A šlo o událost po-
zitivní. Postaral se o to náš rodák svatý Jan 
Nepomucký a především skupina lidí okolo 
projektu odhalení jeho skutečné podoby 
spolu s antropology z Moravského zem-
ského muzea. Přečtěte si o tom na straně 
10. Všem patří dík. 
Musím zmínit také událost smutnou. 
Na stranách 12 a 13 přinášíme vzpomínku 
na pana Jiřího Pomahače, bývalého starostu 
Žinkov, který nás 3. března navždy opustil.
Za námi je masopust (str. 7), před námi 
Velikonoce (str. 24), začátek prací na rekon-
strukci přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec 
(str. 8) a hlavně – 27. dubna Otvíráme Nepo-
muk! Tak přijďte v hojném počtu a přejme 
si pěkné počasí.

Jiří Švec, starosta města

Otvíráme Nepomuk a Šternberk!

Den otevřených dveří památek a muzeí, zahájení turistické sezóny Nepomuka a Kláštera 2019.
Vůbec poprvé možnost nahlédnout s průvodci do zchátralého barokně-klasicistního dvora 
Šternberk pod zámkem Zelená Hora, kde byl mimo jiné ve filmu Černí baroni věhlasný Kefa-
línův ráj vepřů, za šlechty pak například známý Zelenohorský pivovar.

Navštivte zdarma běžně nepřístupné interiéry historických staveb v Nepomuku: věž 
kostela sv. Jakuba Většího, bývalou kapli Božího těla, starou "Rybovu" školu na Přesa-
nickém náměstí, objekty pivovaru Zlatá kráva, historické podzemí, dvůr arciděkanství, 
barokní chalupu čp. 30, sklepy Na Knárovce, měšťanský dům U Petrů, Ateliér-K v Rodném 
domě Aug. Němejce s rozšířenou expozicí o Richardu Böhnelovi a další působivá místa.

Poznejte skutečnou tvář sv. Jana Nepomuckého ve Svatojánském muzeu či o trosky 
německé stíhačky rozšířenou expozici Liberator v Městském muzeu. Vychutnejte si snímky 
z fotosoutěže Nás taky fotil Emil v průjezdu Malé letní scény! Vydejte se na komentované 
prohlídky s průvodci. Občerstvěte se od Nepomuckých kuchařinek a zažijte doprovodný 
program s živou hudbou dua Dubnička&Lahoda a šermířskými vystoupeními (Rytíři Žicho-
vice) u Svatojánského muzea, v prostoru krásného dvora arciděkanství. Poznejte hudební 
nástroje z Afriky, Asie i Evropy a zahrajte si na ně!

Upozornění: Vstup s průvodci na dvůr Šternberk bude zpoplatněn (plné vstupné 
100 Kč, snížené 70 Kč). Předprodej časových vstupenek bude zahájen od 1. dubna (v 8:30) 
na plzenskavstupenka.cz a v informačním centru Nepomuk, kde bude zájemcům sděleno 
více informací. Upozorňujeme na ztížený přístup na vlastní nebezpečí. Výtěžek ze vstup-
ného poputuje v plné výši na opravy dvora a zámku Zelená Hora.

Mapa zpřístupněných objektů a míst v den konání akce k vyzvednutí zdarma 
v Informačním centru Nepomuk (8:30–16:00), případně před akcí ke stažení 
na otvirame.nepomuk.cz.
 

Program: 
 
Prohlídky objektů: 10:00–16:00 hodin ● Komentované prohlídky Šternberského dvora: 10:00–
16:00 hodin (vstupenky pouze v předprodeji) ● Komentované procházky Svatojakubské 
náměstíčko s  Hanou Černohousovou (začátek v 10:00 a ve 13:00 na Přesanickém 
náměstí) – zdarma a bez rezervací ● Komentované procházky Zelenohorská aneb Svatojánská 
cesta s Pavlem Kroupou a Hanou Staňkovou (začátek v 11:00 a ve 14:00 u Kaple Božího těla, 
Plzeňská 238) – zdarma a bez rezervací ● Občerstvení od Nepomuckých kuchařinek: 10:00–
15:00 hodin (Svatojánské muzeum, Přesanické náměstí 1) ● Muzikohraní – 10:00–16:00 
hodin (Svatojánské muzeum, Přesanické náměstí 1) – jedná se o hudební dílnu, při které si 
na rytmické nástroje zahrají děti i dospělí. Poznají hudební nástroje z Afriky, Asie i Evropy. 
● Duo Dubnička&Lahoda: 10:00–13:00, začátek vždy v půl a celou hodinu (Svatojánské 
muzeum, Přesanické náměstí 1) – hrají písničky pro děti i dospělé a společně s dětmi je 
také skládají. Během vystoupení vás naučí, jak se písnička dělá, a napíšete spolu novou, 
vlastní píseň – třeba právě o Nepomuku. Vystoupení je ideální pro rodiče s dětmi. ● 
Rytíři Žichovice: 13:30–16:00, začátek vždy v půl a celou hodinu (Svatojánské muzeum, 
Přesanické náměstí 1) – šermířská klání, ukázky dobových zbraní a vybavení ● Koncert 
Sisus Ralsis + Adolpho Gang (swing-folk-punk): od 20:00 (Kavárna na Zelenohorské poště, 
Zelenohorská 76)

Více informací na otvirame.nepomuk.cz a plakátu uvnitř novin.  
Pořádají město Nepomuk a obec Klášter.  

Pavel Motejzík, koordinátor kultury  
a cestovního ruchu



Nepomucké noviny / duben 20194 Nepomucké noviny / duben 2019 5tipy pro občany / z jednání zastupitelstva / dotace zprávy

Z jednání zastupitelstva 
města Nepomuk (ZMN) 
dne 21. února 2019

ZMN vzalo na vědomí složení slibu nového zastupitele pana Pavla 
Zemana zvoleného za pana Josefa Jiránka, který rezignoval.

ZMN schválilo pasport místních komunikací města Nepomuk. 
Jedná se o evidenci všech komunikací, jak grafickou, tak textovou. 
U každé komunikace je uvedeno její číslo, šířka, délka, povrch, 
pozemky, přes které vede, i s vlastníky a druhem pozemků. 

ZMN schválilo poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu 
Nepomucko na projekt "Modernizace autobusových čekáren 
v obcích Mikroregionu Nepomucko" ve výši 37 500 Kč.

 
Kompletní zápis a video z jednání najdete na webových 
stránkách města.

Atraktivní rekvalifikace 
pro občany Nepomuku a okolí

Střední odborné učiliště Blatná od září 2019 nově otevírá obor 
26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ v dálkové formě vzdělávání. Studium 
je určeno pro zájemce, kteří již získali střední vzdělání v jakém-
koliv jiném oboru, jež mohou doložit výučním listem či maturit-
ním vysvědčením.

Výuka odborných předmětů bude probíhat 1× týdně (odpole-
dne od 14 do 20 hodin) po dobu 2 let. Celkový rozsah výuky je sta-
noven na 200 až 220 hodin ročně. Mírně větší časová dotace bude 
věnována odbornému výcviku na dílně a menší část budou tvořit 
konzultace v učebně s podílem samostudia. Cílem je připravit 
studenty na závěrečné zkoušky totožné jako mají absolventi den-
ního studia. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi výuční 
list v oboru a osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb. § 5 o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice.

Vzdělání v oboru Elektrikář dosud poskytovalo učiliště 
pouze v denní formě vzdělání pro žáky vycházející ze základ-
ních škol. Počty absolventů zdaleka nepostačují potřebám praxe. 
Ze strany zaměstnavatelů je po odbornících s tímto vzděláním 
enormní poptávka. Přitom se potřeba kvalifikovaných elektrikářů 
do budoucna bude dále zvyšovat, zejména s nastupujícím rozvo-
jem elektromobilů. Při opravách těchto vozidel budou muset mít 
mechanici i elektrotechnické vzdělání, protože budou pracovat 
na elektrických zařízeních s nebezpečným napětím.

Z tohoto důvodu požádala škola o možnost poskytovat obor 
i v dálkové formě. Žádost byla podpořena Krajským úřadem v Čes-
kých Budějovicích a schválena Ministerstvem školství. 

Nabídka je určena dospělým zájemcům, pro které není reálné 
absolvovat denní studium. Zejména pro ně nabízí škola možnost 
doplnit si vzdělání v elektrotechnice dálkovou formou. Bližší infor-
mace ke studiu najdete na ww.soublatna.cz

Aleš Drobník, SOU Blatná

Mikrogranty Plzeňského kraje 
na podporu a oživení kulturních 
a uměleckých aktivit pro rok 2019
Dotace je dělena do dvou okruhů:

Okruh I. podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných 
na území Plzeňského kraje menšího rozsahu (rozpočet akce nesmí 
přesáhnout 200 000 Kč), které budou prezentovány pro širokou 
veřejnost se zaměřením na hudbu, folklór, divadelní tvorbu, 
taneční umění, výtvarnou tvorbu, filmové festivaly, foto a design. 
Příjem žádostí do 31. 7. 2019.

V roce 2019 nebudou podporovány: 
 − doprovodné produkce k akcím a projektům, 

které nemají umělecký či kulturní charakter
 − plesy, taneční zábavy, dětské zábavné akce apod.
 − kurzy a tábory pro děti či dospělé
 − akce sportovního charakteru (soutěže 

tanečního sportu apod.)
 − jarmarky, trhy, poutě komerčního charakteru apod.

Okruh II. podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kul-
turní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně 
založeny za účelem kulturní činnosti (např. provozní a materiálové 
výdaje, příprava a realizace akcí apod.) – U TOHOTO OKRUHU 
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POUZE DO 30. 4. 2019

Okruh I. – žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby pod-
nikající a právnické osoby / Okruh II. – určen pro neziskovou 
právnickou osobu. Celková částka k rozdělení pro rok 2019 – 
1 000 000 Kč. Minimální výše dotace 5 000 Kč, maximální 20 000 Kč. 
Více na dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Krátké zprávy 
 

Změny v jízdních řádech autobusů: Na lince 450607 Nepomuk-
Neurazy-Plánice odjede spoj 23 v 15.00, spoj 27 v 16.05. Spoje 
73 a 71 mají zkrácený pobyt v zastávce Nepomuk, město na dvě 
minuty. Na lince 450608 Nepomuk-Myslív-Polánka odjíždí spoje 
z Nepomuku v 12.52 místo 12.50, odpolední spoje odjíždějí v 15.00 
místo 15.10 (spoje čekají na příjezd vlaku 10 minut), z Polánky 
odjíždí bus v 15.39. Změny jsou platné od 3. března.

Socha sv. Jana poslána do Sao Paula: Socha sv. Jana Nepomuckého 
z lipového dřeva, jejímž autorem je Petr Steffan z Trnávky, pomlázky 
a kraslice odletěly 14. března kurýrním letadlem na generální kon-
zulát ČR do Sao Paula. Tyto dary budou předány zástupci Nepomuku 
v rámci velikonočních oslav pánům prefektovi a faráři při návštěvě 
partnerského města Sao Joao Nepomuceno.

Muzeum ohlídají kamery: V městském muzeu se připravuje kame-
rový systém, který bude postupně doplněn audioprůvodci. Má 
v budoucnu umožnit návštěvníkům samostatné prohlídky, a to 
i v angličtině a němčině.

Dejte si kebab na náměstí: V přízemí Panského domu na náměstí 
Augustina Němejce bylo otevřeno občerstvení s posezením nabízející 
kebab a podobné produkty.

Webovky Spáleného Poříčí jsou druhé nejlepší v Kraji: Město Spálené 
Poříčí získalo ve čtvrtek 14. března druhé místo ve 21. ročníku kraj-
ského kola soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky města. 
Do celostátního kola postupují Starý Plzenec, první místo za webové 
stránky města, Slatina za nejlepší webové stránky obce a Starý 
Plzenec v kategorii elektronická služba za pasport hřbitova města.

Plášť z Kláštera skončil v muzeu: Jako odúmrť po zemřelém z obce 
Klášter připadl státu slavnostní prvorepublikový policejní plášť 
k dobové uniformě, který byl nalezen na půdě domu. Získalo jej 
do svých sbírek Muzeum policie ČR.

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

 
 
V období od 15. 2. 2019 do 14. 3. 2019 řešili nepomučtí policisté 
několik případů, které si jistě zaslouží pozornost ze strany veřej-
nosti. Jako již tradičně začneme s pachateli z oblasti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu.

Hned ve večerních hodinách dne 15. 2. 2019 zastavila hlídka 
OOP Nepomuk u obce Záhorčičky vozidlo zn. Citroën Berlingo, 
jehož řidič policistům nepředložil svůj řidičský průkaz. Lustrací 
bylo zjištěno, že dotyčný má do října 2019 vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel.

Krátce před půlnocí dne 25. 2. 2019 kontrolovala hlídka OOP 
Nepomuk v obci Klášter projíždějící vozidla. Jedním ze zastave-
ných vozidel byl osobní automobil zn. Volkswagen Golf, jehož 
řidička budila dojem, že je pod vlivem návykové látky. Poli-
cisté ji proto podrobili testu, který byl pozitivní na přítomnost 
látky pervitin.

Následujícího dne ve večerních hodinách se nepomučtí poli-
cisté zúčastnili pronásledování osobního vozidla, jehož řidič se 
pokusil ujet hlídce OOP Horažďovice. Hlídka OOP Nepomuk vyu-
žila svoje služební vozidlo u obce Oselce jako zátaras a donutila 
tak ujíždějícího řidiče zastavit. Muž na místě odmítl provedení 
dechové zkoušky i zkoušky na přítomnost návykových látek. 

V odpoledních hodinách dne 5. 3. 2019 zasahovala hlídka OOP 
Nepomuk při dopravní nehodě na křižovatce u OD Norma v obci 
Nepomuk. Zde došlo ke střetu dvou osobních vozidel, kdy nehodu 
způsobil řidič vozidla zn. Fiat Punto. Muž byl podroben dechové 
zkoušce, při které bylo naměřeno 1,46 promile alkoholu v dechu. 

Večer dne 7. 3. 2019 zastavili nepomučtí policisté na silnici č. 
I/20 v obci Nepomuk osobní automobil zn. Škoda Octavia. Jeho 
řidič byl podroben testu na návykové látky, který byl pozitivní 
na přítomnost látek marihuana a pervitin. Stejná hlídka zastavila 
8. 3. 2019 dvě hodiny po půlnoci v obci Dvorec osobní automobil 
zn. Škoda Octavia. Jeho řidička budila dojem, že je pod vlivem 
návykové látky. Byla proto podrobena testu na přítomnost návy-
kových látek, kdy tento odhalil přítomnost pervitinu. Zajímavostí 
jistě je, že řidička byla starší 40 let. 

V nočních hodinách dne 14. 3. 2019 kontrolovala hlídka OOP 
Nepomuk v obci Vojovice cyklistu, který rovněž budil dojem, že je 
pod vlivem návykové látky. Provedený test podezření potvrdil – byl 
pozitivní na přítomnost látek pervitin a marihuana.

Ve výše uvedeném období se policistům podařilo vypátrat tři 
osoby, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. První osoba 
byla vypátrána v odpoledních hodinách dne 15. 2. 2019 na benzí-
nové čerpací stanici v obci Nepomuk. K druhému případu došlo 
v obci Dvorec během dopravní kontroly večer dne 20. 2. 2019. 
Poslední osoba byla vypátrána dne 27. 2. 2019 v obci Kasejovice, 
kde se ukrývala před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody.

Na závěr bychom rádi zmínili ještě dva přestupky, které nepo-
mučtí policisté řešili v uplynulém období. V prvním případu, 
ke kterému došlo v noci z 15. 2. 2019 na 16. 2. 2019, se jednalo 
o podezření ze zneužití linky tísňového volání. Podezřelý v uve-
dené době dvakrát telefonoval na linku 158 a jedenáctkrát na slu-
žebnu OOP Nepomuk. Když se hlídka dostavila na místo, odmítl 
s ní spolupracovat.

Ve druhém případě se jednalo o přestupek proti veřejnému 
pořádku. V odpoledních hodinách dne 17. 2. 2019 byl v obci Dvorec 
nalezen ve stavu silné opilosti občan Ukrajiny, který ležel na zemi. 
Muž byl zajištěn a eskortován na protialkoholní záchytnou stanici 
do Plzně.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

MDŽ se slavilo v Sokolovně
Dne 9. března se konalo v Sokolovně přátelské posezení při pří-
ležitosti Mezinárodního dne žen. Hudbou k tanci i poslechu jej 
doplnil Dalibor Ondrušek.

Tábor pro Youtubery  
a redaktory proběhne i v létě 
zbývají poslední volná místa
Pod profesionálním vedením lektorů plzeňské Animánie proběh-
nou v termínech: Nepomuk – 8. –12. 7. 2019 a Spálené Poříčí – 
15.–19. 7. 2019 další příměstské tábory pro děti a mládež, které se 
zaměří na podporu pracujících rodičů. Tábory organizuje Mikrore-
gion Nepomucko a děti se mohou těšit na řadu nevšedních osob-
ností i zážitků. Věk dětí: 7–15 let / Čas: 7:30–16:30 hodin (možný 
začátek pro spáče od 8:30 hodin) / Maximální počet dětí: 20 / 
Cena za týden: 600 Kč (zahrnuje kompletní program, pojištění, 
pitný režim po celý den a teplý oběd) / Přihlašovací formulář 
a více informací najdete v kanceláři Volnočasového centra Fénix, 
v infocentru Nepomuk a Spálené Poříčí a na webu nepomuk.cz, 
kde najdete i výstupy z jarního turnusu ve formě videí a fotogra-
fií. / Uzavření přihlášek ihned po naplnění kapacity tábora. / Více 
informací sdělí: Pavel Motejzík, tel. 604 44 24 09. / Projekt s názvem 
Mladí redaktoři – za poznáním regionu i slávou hvězd s reg. č.  
CZ.0 3.2.65/0.0/0.0/16_047/0009362 je spolufinancován Evrop-
skou unií prostřednictvím 1. výzvy MAS svatého Jana z Nepomuku 
na Prorodinná opatření.

Pavel Motejzík, koordinátor kultury a cestovního ruchu
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Škola? V pohodě! 

O tom, že vyučování nemusí být nuda a výuka může být pestrá, 
hravá a zajímavá, se přesvědčili učitelé, kteří se 1. března zúčast-
nili semináře pod názvem Škola? V pohodě! Workshop byl zamě-
řen na výukové metody, hry a formy práce pro dosažení realizace 
učiva, očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových 
témat na základní škole s důrazem na čtenářskou a matematickou 
gramotnost. Pozornost byla věnována i tématu vhodného školního 
klima a vytváření pozitivního vztahu žáků k učení. 

V průběhu šestihodinového setkání si účastníci osobně vyzkou-
šeli mnoho aktivizačních metod, výukových her, seznámili se 
s možnostmi formativního hodnocení, s rozmanitými motivač-
ními aktivitami i kritérii projektového vyučování. Uvedenými 
tématy pedagogy provedl lektor Tomáš Koten, který sám vyučuje 
na ZŠ v Děčíně, vzdělává studenty učitelství na katedře primárního 
vzdělávání UJEP v Ústí nad Labem a věnuje se lektorské činnosti. 

Z vyjádření a hodnocení pedagogů vyplývá, že pro ně byl seminář 
přínosný a získali na něm praktické nástroje a nápady pro efektivní 
výuku. Poděkování patří Volnočasovému centru Fénix za poskyt-
nuté prostory a také zaměstnancům Hotelu U Zeleného stromu, 
kteří připravili pro účastníky semináře výborné občerstvení. Akci 
pořádala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku v rámci 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.

Pavlína Jandošová, Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Publikace Osmičkové 
roky v prodeji 

V Informačním centru Nepomuk je za 70 Kč k dostání publikace 
Osmičkové roky na Nepomucku, která shrnuje zajímavé roky končící 
číslovkou 8, které mají vazbu na Nepomucko. Základem publikace 
se stala konference Genius loci "Osmičkové roky na Nepomucku", 
která proběhla v červnu 2018. Publikaci vydaly Spolek přátel starého 
Nepomuka s Pod Zelenou Horou, z.s. Vydání finančně podpořily 
Plzeňský kraj a Mikroregion Nepomucko. 

Pavel Motejzík, koordinátor kultury a cestovního ruchu

Jak se kdysi slavil masopust

O masopustu měli lidé před dlouhým obdobím půstu a odříkání možnost naposledy se bavit. Již 
na konci středověku šlo – vedle posvícení – o jednu z nejvýznamnějších příležitostí pro sousedská 
setkávání, společné veselí a návštěvy. Masopustní oslavy trvaly téměř týden a jejich středem bývala 
na vsi bohatě vyzdobená venkovská hospoda. Podrobnější informace o průběhu masopustních oslav 
máme až z pozdější doby. Veselí začínalo ve čtvrtek před Popeleční středou, kdy se návsí rozlila vůně 
tradičních koblih a šišek a kdy také proběhl první bál, při kterém měly dívky výsadní právo vybírat si 
tanečníky. V neděli odpoledne vyhrávala hudba po celé vsi, aby pak od večera po celou noc pokračo-
vala hody v místní hospodě. Důležitou postavou při tomto kvasu byl ohyzdný Bachus, symbol kruté 
zimy. Součástí hodování byl totiž Bachusův hlučný vjezd do hospody, kde byl vzápětí usazen na sud 
a očekával ortel. Kolem něho poskakovali všichni přítomní a popíjeli kořalku. Při tom se činily pře-
devším starší vdané ženy, které se předváděly v bujnosti a dováděly s mladými hochy. V pondělí byla 
hlavní pozornost věnována pochovávání Bachuse. Byl vynesen z hospody a veden v průvodu pitvorných 
maškar až na konec vsi, kde byl souzen a za velké slávy utracen. Veselost všech, kteří vyběhli ze svých 
domů a zapojili se do průvodu, nebrala konce. V pondělí následoval takzvaný mužovský bál, určený 
pro všechny ženaté a vdané. Úplným zakončením masopustního veselí byla pak v úterý takzvaná 
pěkná hodinka. Hodinka vypukla brzy odpoledne a trvala až do noci. O půlnoci z úterý na středu 
však přišel rázný konec, hudba utichla a začínalo čtyřicetidenní období půstu.

Zdroj: Jiří Sankot, Zvyky období masopustu a postní doby,  
vlastivědný sborník Pod Zelenou Horou, 1/2019 
 

The Carnival je také masopust
Masopust slavil i zapsaný spolek Nepal, který 
zorganizoval na Zelenohorské poště maškarní párty 
v rytmech elektronické taneční hudby s mezinárodním 
názvem The Carnival. Hlavní hvězdou večera byl 
DJ Wilda Panda ze stáje Sklizeň, hrající divokou směs 
reggae, tekna a rockových hitů. Převážná většina 
návštěvníků dorazila samozřejmě v maskách. Oslavy masopustu ve Dvorci, foto Josef Jára

Slavnosti svobody Plzeň, 3.–6. května 2019

Jako každý rok si i letos Plzeň první květnový týden připomene 
události, které se odehrály na začátku května roku 1945. Slavnosti 
svobody, oslavy osvobození americkou armádou, se uskuteční 
od pátku 3. do pondělí 6. května tradičně s bohatým vojensko-his-
torickým a kulturním programem. K němu neodmyslitelně patří 

dobové vojenské kempy, stejně tak setkání s válečnými veterány, 
vzpomínkové akty a atraktivní koncertní vystoupení, letos napří-
klad s hudebním seskupením Hradišťan a Jiří Pavlica, Čecho-
morem nebo Hanou Holišovou & New Time Orchestra. Lákavá 
přehlídka historické vojenské techniky Convoy of Liberty projede 
Plzní v neděli 5. května. Celý program završí hlavní vzpomínkový 
akt u pomníku Díky, Ameriko! v pondělí 6. května v 16 hodin. 
S celou Evropou si připomeneme 75. výročí otevření Druhé fronty 
ve francouzské Normandii. Bojů o přístavy u kanálu La Manche 
se zúčastnila také čs. zahraniční jednotka ve Velké Británii – Čes-
koslovenská samostatná obrněná brigáda, které bude věnována 
výstava ve Smetanových sadech a soutěž pro děti. Více o pro-
gramu www. slavnostisvobody.cz

Adéla Kuželíková, Magistrát města Plzně,  
Odbor prezentace a marketingu

A jak se slavil 
masopust letos  
si prohlédněte  
na fotografiích.

Oslavy masopustu v Neurazech, foto František Král
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Startují úpravy kolem nádraží

Hlavním cílem projektu přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec 
je usnadnění a zkrácení přestupních procesů mezi dálkovou, 
regionální železniční a autobusovou linkovou dopravou. Hlav-
ním přínosem projektu je předpoklad vytvoření kvalitního sys-
tému kombinované mobility s usnadněním využívání systému 
veřejné dopravy pro cestující. Ukončení prací se plánuje v září 2019. 
Výstavba a modernizace přestupního terminálu byla podpořena 

z Evropské unie (IROP) ve výši 12 900 000 Kč a dále dotací z Plzeň-
ského kraje částkou 5 200 000 Kč. Přičemž celkové předpoklá-
dané náklady stavby jsou ve výši 27 420 000 Kč. Více informací 
přinesly minulé Nepomucké noviny na str. 8 a 9. Omlouváme se 
všem za případné komplikace spojené s realizací této akce.

František Holub, místostarosta

Ukliďme Nepomuk!

Jak bývá v předjaří již dlouhá léta dobrým zvykem, i letos se vydáme 
na nedělní procházku sjenou s jarním úklidem. Setkáme se tradičně 
před hostincem Na Knárovce a půjdeme různými trasami Oborou 
kolem Zelené hory, na Dvorec, do Zeleného dolu i jinam – podle 
toho, kolik nás bude. Uvítáme proto každého dobrovolníka, dobro-
volnici nebo dobrovolníče, které by se k nám chtělo připojit! Nebojte 
se, není to nic namáhavého, prostě jdete na vycházku přírodou 
a sem tam seberete nějaký ten nepořádek, který tam odhodil nějaký 

neřád. Pytle na odpad i pracovní rukavice dodal hlavní organizátor 
celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko – Český svaz 
ochránců přírody. Likvidaci nasbíraného odpadu zajistí město Nepo-
muk. Na úklid vyrážíme v neděli 7. dubna od 14 hodin. Nechcete 
se k nám přidat?

Radka Hronková a Pavel Kroupa, 
spolupředsedové ZO Zelených Nepomuk
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Bára Basiková  
a Andílci maminkám

Zámek Zelená Hora / kostel 
Datum: neděle 12. 5. 2019
Čas: 17:00–18:00
Zámek Zelená Hora, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Vojtěcha, Klášter čp. 1, 335 01 Nepomuk

Bára Basiková je přední českou zpěvačkou, zpívající převážně skladby 
rokovějšího charakteru. Na Zelené Hoře ji doprovodí dětský pěvecký 
sbor Andílci z Plzně. Koncert je uspořádán u příležitosti Dne matek 
a věnován všem maminkám.
 
Cena vstupenek:
2.–12. řada / 300 Kč
13.–18. řada / 200 Kč
19.–23. řada / 150 Kč
k stání – 100 Kč
Slevy se neposkytují. 

Pořádá obec Klášter za finanční podpory  
Plzeňského kraje a města Nepomuk.
Poslední volné vstupenky jsou k dostání v Informačních 
centrech regionu a na plzenskavstupenka.cz.

Pavel Motejzík, koordinátor kultury a cestovního ruchu

Představujeme skutečnou tvář svatého Jana Nepomuckého

Jan Nepomucký nebo též Jan z Pomuku se narodil kolem roku 
1340 v Nepomuku (tehdejším Pomuku) coby syn místního rych-
táře. Roku 1389 byl Jan Nepomucký jmenován generálním vikářem 
a ocitl se přímo v centru mocenského boje mezi církví a králem; 
v jedné z mnoha rozepří mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem 
z Jenštejna skončil Jan z Pomuku a tři další Jenštejnovi úředníci 
na mučidlech. Jan utrpení nepřežil, jeho mrtvolu shodili z Karlova 
mostu do Vltavy (stalo se 20. 3. 1393 po 9. hodině večerní). Tělo 
vyplavené na břeh se stalo předmětem uctívání, arcibiskup pro-
hlásil Jana z Pomuku mučedníkem. Před rokem 1416 bylo Janovo 
tělo pohřbeno v katedrále sv. Víta. Roku 1719 zde byl komisio-
nálně otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek, 
který byl považován za zázračně uchovaný jazyk. Již v roce 1724 
byl Jan Nepomucký blahořečen a 1729 svatořečen. Stovky jemu 
zasvěcených kostelů a kaplí a tisíce jeho soch nacházíme nejen 
ve střední Evropě, ale i v Itálii, Španělsku, Portugalsku a také 
v zámoří – v Jižní Americe, Africe, Asii. Celkem se objevuje v Evropě 
přes 30 tisíc jeho vyobrazení, ve světě pak zhruba 66 tisíc podob, 
vznikajících postupně od nastupujícího baroka. Podoby obličeje 
včetně vousů, dlouhých vlasů či oblečení jsou nicméně smyšlené, 
vycházející v nejvíce případech z bronzové sochy z roku 1683, sto-
jící na Karlově mostě v Praze. Až do roku 2019 však nikdo kromě 
jeho současníků neznal skutečnou Janovu tvář...

V úterý 19. března v 18:00 byla v hudebním sále arciděkanství slav-
nostně odhalena bronzová busta sv. Jana v jeho skutečné podobě. 
Stalo se tak při příležitosti 290. výročí svatořečení sv. Jana a 300. 
výročí nalezení jeho domnělého jazyka. Zájem veřejnosti i médií 
byl obrovský. Všichni zájemci o pohled do Janovy tváře se do sálu 
ani nevešli. Slavnost začala mší svatou v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého, kterou celebroval Pater Vítězslav Holý. Poté byla návštěv-
níkům umožněna prohlídka Svatojánského muzea a program 
pokračoval hudebním vystoupením sboru Canto Nepomucenum 
a dětí z nepomucké ZŠ. Po vlastním odhalení busty následovala 
ještě přednáška profesora Jana Royta o ikonografii sv. Jana a sv. 
Vojtěcha. Busta je umístěna ve Svatojánském muzeu Nepomuk, 
15. května bude k vidění také v Muzeu Karlova mostu v Praze 
u příležitosti slavností Navalis.

Jak byla vytvořena skutečná podoba světce?
Na tuto otázku a mnohé další odpovídali tvůrci busty, Mgr. Eva 
Vaníčková a MgA. Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea: 

Pro sochařské provedení, jež je i výstupem naší práce, využíváme 
metodu, při níž se podle charakteru přípojových míst na lebce rekon-
struují svaly, které nejvíce formují tvar obličeje. Dále pak na kon-
krétních kraniometrických bodech vyznačíme výšku, která je rovna 
tloušťce měkkých tkání v daných oblastech. Rekonstrukce obli-
čeje vždy vyžaduje podrobnou analýzu lebky, zaměřenou převážně 
na základní charakteristiky lebky, její morfologii a rozměry. Všechna 
tato zkoumání totiž poskytují informace o věku, pohlaví, můžeme 
také objevit zvláštnosti na lebce, jako jsou asymetrie, patologie, 
nebo individuální zvyky. To vše je pak zahrnuto do konečné podoby 
rekonstruovaného obličeje. V tomto případě byla možnost studia 
lebky značně komplikována, jelikož pravé ostatky svatého Jana 
Nepomuckého jsou uloženy v hrobce svatovítské katedrály a jejich 
zkoumání není v současnosti možné. Proto jsme přistoupili k manu-
álnímu vytvoření co nejpřesnějšího modelu světcovy lebky na základě 
metrické, kresebné a fotografické dokumentace, která je k dispo-
zici po profesoru Emanuelu Vlčkovi z výzkumu světcových ostatků 
z roku 1972. Jeho zjištění se stala základem pro naši práci. Na sběru 
dat, tvorbě modelu lebky, modelaci busty a odlití z bronzu jsme tak 
pracovali přibližně rok. Světec je záměrně zobrazen bez atributů. 

Informace o projektu:
Realizace: 2018–2019 
Odhaleno za Patera Jiřího Špiříka u příležitosti 
výročí 290 let od svatořečení světce
Iniciátoři obnovy: Kateřina Dobrovolná, Vítězslav Holý 
Spolupráce: Pavel Motejzík, Miroslav Herold 
Realizace: Eva Vaníčková a Ondřej Bílek, Moravské 
zemské muzeum (Centrum kulturní antropologie) 
Donátoři: Pavol Pavlovič, Matuš Jaremko, Plzeňský 
kraj, Mikroregion Nepomucko, Město Nepomuk, 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk

Stránku připravili Pavel Motejzík a Hana Staňková

Oslavy osvobození v Nepomuku

Při příležitosti připomenutí konce 2. světové války přivítá město 3. 
května vzácné hosty z USA, mezi nimiž budou též potomci váleč-
ných veteránů.

Plánované akce pro veřejnost:

15:00  
Uctění památky amerických hrdinů  
na Dubči za účasti hostů z USA

17:30  
Divadelní představení – Patrick Dewane:  
The Accidental Hero – Náhodný hrdina  
(sál hotelu U Zeleného stromu)

Divadelní hra vypráví neobyčejný příběh amerického důstojníka 
Matta Konopa, který se během osvobození Československa zcela 
náhodou ocitl v rodné vesnici svých prarodičů. Více na: http://www.
aic.cz/osvobozeni/2017

Další informace budou zveřejněny na webových stránkách města.

Pavel Jiran, zastupitel
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Vzpomínka na JUDr. Jiřího Pomahače  

 
Před několika lety, při jednom z našich mnohých „žinkovských rozhovorů“, které jsme 
spolu s Jirkou rádi vedli o všem možném, zvláště při vychutnávání kvalitních doutníků 
a k tomu vždy dobrých nápojů, přešel Jirka výjimečně, jen tak z ničeho nic, na téma jím 
někde v čase tušeného konce jeho života. Při té příležitosti mně řekl, že by byl rád, abych 
jednou promluvil na jeho pohřbu. Tehdy jsem na to zareagoval ve smyslu, že to tedy beru 
na vědomí, a přitom jsem mu řekl, že na to máme určitě času dost a dost, a vyslovil jsem 
přání, že bych byl radši, aby mne on přežil. No, Bůh Otec tu myšlenku nakonec nevyslyšel. 

Naše společně trávené mnohé chvíle začaly před šestnácti lety, kdy jsme se poprvé potkali 
coby starostové – sousedé. Jirka žinkovský, já nepomucký. Od začátku jsme si padli 
do noty. Já sice na rozdíl od Jirky noty zase tak moc neznám, ale moc rád jsem poslou-
chal jeho vyprávění o jeho životním koníčku, kterým pro něj byla hudba. Zvláště jeho 
zážitky s jeho životní láskou, bigbítem, byla radost poslouchat. Taky jednou, není to tak 
dlouho, mi povídal: „Koupil jsem si novou kytaru – Gibsona. Rodina o tom ještě neví, nevím, 
jak jim budu vysvětlovat, kde jsem na ni vzal. No, ale vona zase nebyla tak úplně drahá. 
Ale od originálu je nerozeznatelná, co jí říkáš?“ Já mu na to odvětil: „To je vskutku parádní 
kousek, škoda, že to umím jenom držet; a to možná ještě blbě. Ale v každém případě jsi mi 
s tím udělal nejméně takovou radost jako sám sobě.“

Jirka do posledních dní svého života kupoval knihy, protože moc rád četl a díky tomu 
byl také dokonale sečtělý. Nebyly to ovšem knihy ledajaké. Rád četl významné filosofy, 
zajímaly ho nejen světové, ale především české dějiny. Napovím přímou souvislost: říká 
se, že jablko nepadá daleko od stromu. Přitom si snadno vzpomenu na Jirkovo vyprá-
vění o jeho otci, který byl významnou žinkovskou osobností. Jirka se stal nositelem 
jeho odkazu například znovuotevřením národopisného muzea v Žinkovech, ale i svými 
dokonale připravenými vzdělávacími přednáškami pro veřejnost na téma historie české 
státnosti. Představte si, že dokázal předloni přednášet bez přestávky tři a půl hodiny tak 
poutavě, že sami přítomní posluchači nechtěli věřit, že dokázali udržet pozornost po tako-
vou dobu. To je vskutku výjimečné. Zkrátka dobrý mentor. Občas Jirka rád zavzpomínal 
na Supraphon, kde pracoval coby podnikový právník v osmdesátých letech. Stejně tak se 
rád rozpovídal o staré dobré partě od ledu, se kterou se až donedávna moc rád scházel. 
S nadšením si chválil, jaké našel mezi hokejisty celoživotní kamarády.

Rozhovory se málokdy vyhnuly politice. Naše názory na aktuální politické dění kolem 
nás se vždy shodovaly, určitě na základě nám oběma společného celoživotního odporu 
ke komunismu v jakékoli podobě. Jirka byl pravidelným a poctivým čtenářem časopisu 
Respekt. Pravidelně po přečtení posledních výtisků mi je následně předával, přičemž 
mi do nich často vpisoval poznámky typu „Toto stojí za přečtení!“ nebo „Tohle číslo je 
dobré celé!“

Jirka rovněž rád hovořil o své rodině. Zvláště pyšný byl na své děti, které se dokázaly 
ve svých životech velmi dobře prosadit. S hrdostí se vždy pochlubil nějakým jejich novým 
úspěchem. Nadšeně ukazoval kalendář s fotografiemi vnuček. Do jeho rodiny však také 
neodmyslitelně patřil jeho psí kamarád Jim. Ten mu byl po léta nejvěrnějším společ-
níkem. Jimovu ztrátu před několika lety nesl velmi těžce a jeho fotografii měl doposud 
na dohled vystavenou.

Nikdy nezapomenu na spoustu společných zážitků s Jirkou, ještě když byl kondičně 
zdráv, například jsme se spolu zúčastnili Silvestrovského běhu v Žinkovech, kde jsme 
dokázali nebýt poslední, nebo na naše několikerá přeshraniční setkání s bavorskými 
starosty a dalšími přáteli na obou stranách hranice, kdy Jirka byl navíc ještě předsedou 
Mikroregionu Nepomucko. Krásné vzpomínky mám uchovány na povedené žinkovské 
hudební slavnosti u zámku, kde si Jirka dokonce báječně zahrál na sólovou kytaru s roc-
kovou kapelou, až mladá děvčata byla přivedena do varu. Ale bylo toho s ním mnohem víc.

Nebudu určitě sám, kdo bude na Jirku vzpomínat jako na člověka, se kterým byl rád. 
Na člověka, který se uměl statečně vyrovnat s nepřízní osudu v posledních letech života. 
Na člověka vzdělaného, chytrého, myšlením pozitivního, povahy veselé, upřímné, kama-
rádské, a na chlapa se srdcem na pravém místě, které uměl i rozdávat.

Pavel Jiran, zastupitel, Nepomuk

JUDr. Jiří Pomahač 
mýma očima…

Jsem jedním z mnoha šťastných lidí, 
kterým se podařilo osobně Jirku poznat, 
a mohu myslím říct, že jsme byli dlouho-
letými kamarády s podobným pohledem 
na svět. 

 Jirka měl samozřejmě díky své pro-
fesi a daleko širšímu okruhu známých 
včetně řady tzv. celebrit mnohem více 
zkušeností a zážitků, o které se rád se 
mnou často dělil. Ať už se to týkalo muzi-
círování, kariéry podnikového právníka 
nebo jen tak jednání s lidmi. Vzpomínám 
na ty příjemné okamžiky od doby, co jsem 
se s Jirkou seznámil tuším v roce 2002. 
Ve funkci manažera Mikroregionu Nepo-
mucko jsem poté uvítal, že byl Jirka zvolen 
předsedou svazku. Mívali jsme v Žinkovech 
časté ranní porady při kávě a vznikly zde 
i některé dotační záměry, které se později 
podařilo zrealizovat. Vzpomínám na něko-
lik návštěv našich partnerských svazků, 
zejména na návštěvy za hranicemi v Bavor-
sku. Neukirchen a Hoher Bogen se dvěma 
„tajnými“ věžemi, kam nás hostitelé vzali, 
letní sáňkařská dráha, večerní posezení. 
Vzpomínám na silvestrovský běh kolem 
žinkovského rybníka, který jsme spolu 
v rekreačním tempu absolvovali. A že to 
byla velká legrace.

 Vzpomínám na řadu odborných semi-
nářů, na setkání s panem kardinálem nebo 
s mnoha dalšími známými osobnostmi. 
A vzpomínám třeba i na Jirkovo kytaro-
hraní u žinkovského zámku s Láďou 
Spilkou a jeho skupinou. Milý Jirko, kama-
ráde, v pondělí mě ta smutná zpráva moc 
zarmoutila. Ale Ty žiješ dál v srdcích své 
rodiny, svých kamarádů a známých. Byl 
jsi velká osobnost, Kamarád s velkým 
K a Člověk s velkým Č. A byl jsi jeden z nej-
statečnějších lidí, které jsem poznal, pro-
tože ses dokázal se svou těžkou nemocí 
neskutečně prát a bojoval jsi do konce 
svého tolik bohatého života. Ať je Ti tam 
nahoře jen dobře, určitě jsi tam potkal 
i svého milovaného psa Jima…

R.I.P. Jirko, kamaráde…

Jiří Holec

 JUDr. Jiří Pomahač 
18. 5. 1954 – 3. 3. 2019
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Téma: Podpora sportu
Zákon o podpoře sportu stanoví: "Plán rozvoje sportu 
v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí 
podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech 
podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti 
sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. 
Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce 
nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu."

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: 
Jaké by podle vás mělo mít město priority 
v podpoře sportu a na jakém konkrétním 
projektu v této oblasti se chcete podílet?

Baroch Karel (Zelení)
Město tím, že vyhlašuje každoročně městské dotační programy 
na podporu spolků zaměřených na sportovní činnost, sport v Nepo-
muku poměrně slušně podporuje. Dotace jdou do mládeže, na pod-
poru sportovních akcí i vlastní činnost spolků. Objem dotací 
za poslední léta vzrostl přibližně o sto procent. Každý si je jistě 
vědom, že peníze investované do sportu, ale také do kultury, nejsou 
plýtváním. A má-li ještě nějaký spolek mimořádnou událost, např. 
kulaté výročí založení atd., může si na radě zažádat o další příspě-
vek. V tomto ohledu si dle mého nemají spolky na co stěžovat. 
Je to velká pomoc zejména pro malé spolky, které nemají žádné 
sponzory. Bez těchto peněz by se těmto spolkům těžko dýchalo. 
Ještě je třeba připomenout, že každý spolek, který si zažádal, obdr-
žel zdarma poháry na soutěže. I tohle je velká pomoc. Tímto chci 
odpovědným lidem poděkovat.

To je určitě základní priorita města. Dalšími prioritami by 
mělo být hřiště u školy, které je v neutěšeném stavu. Nevím, kdo 
a proč je nechal tak zanedbat, že to došlo až do takové fáze. Roz-
hodně to není žádná dobrá vizitka pro Nepomuk. Další prioritou 
pro město by měla být přístavba patra nad zázemím sportovní 
haly. Vzniklo by tam zázemí pro sportovce, více šaten a třeba i pár 
pokojů pro "přespolní".

Určitě budu podporovat výstavbu hřiště u školy. Těším se, 
že tam konečně po mnohých průtazích, za něž město nemůže, 
vyroste útulný atletický stadiónek. Předpokládá se, že by měl být 
využíván především školou. Proto si myslím, že by tam měl být 
přírodní trávník a ne umělka. Tím, že by tam byla umělá tráva, už 
by se tam nemohly provozovat hod diskem nebo oštěpem a možná 

i vrh koulí. Na sportovní komisi mi před několika lety kdosi se smí-
chem řekl, že tady přece nikdo nebude házet oštěpem. Možná tady 
nevyrostou další Špotáková, Železný nebo Daněk, ale tím, že tyto 
disciplíny zavrhneme, zároveň postavíme mimo hru mnoho dětí, 
které nejsou nadané na běhy nebo skoky, ale právě jim by disk, 
koule nebo oštěp vyhovovaly. Co by dělaly? Dívaly by se, jak ostatní 
běhají nebo skáčou? To určitě není ta správná cesta.

Baroch Marek (ANO 2011, bezp.)
Na úvod chci uvést, co je pro mě zásadní z pohledu podpory a pri-
orit města. Město by si mělo vážit všech, kteří se ve svém volném 
čase věnují zejména dětem a mládeži, a všech, kteří chtějí ve městě 
něco změnit a zlepšit. Proto by mělo město podporovat právě tyto 
aktivní jednotlivce či kolektivy, kteří chtějí v našem městě a jeho 
blízkém okolí něco vybudovat či zlepšit a nespoléhají se na to, že 
„to město nějak zařídí či se o vše postará"!

 Aktuálně mohou spolky využít finanční podporu od města 
prostřednictvím městských dotačních programů, nicméně tato 
finanční podpora je omezená a zpravidla se týká podpory provozní 
činnosti či dílčí podpory dětí a mládeže nebo konkrétních akcí 
pořádaných samotnými spolky či kluby (turnaje apod.). Pokud 
však někdo iniciuje projekt, kterým přispěje ke zlepšení pod-
mínek pro sportování či aktivní trávení volného času, mělo by 
město obrazně řečeno „podat pomocnou ruku a ne házet klacky 
pod nohy". Proto by mezi priority města měla patřit zejména pod-
pora místních spolků, sportovních klubů a organizací, a to nejen 
při jejich běžné činnosti, ale zejména při podpoře konkrétních 
projektů, které iniciují samotné spolky („Rekonstrukce areálu 
v Přebudově", „Víceúčelové sportoviště Nepomuk" či „Víceúče-
lové sportoviště v areálu TJ Slavoj Dvorec" apod.).

 V minulém volebním období jsem navrhnul, aby se zavedla 
nová investice, a to rekonstrukce a modernizace městské spor-
tovní haly, proto se chci podílet na tomto projektu. K tomuto 
mohu uvést, že v rámci sportovní komise byly již shromážděny 
podněty, které by měly být podkladem při tvorbě projektu a tyto 

budou projednány se zástupci města. Budu se dále podílet na rea-
lizaci projektu „Víceúčelové sportoviště Nepomuk", jehož přípravy 
trvají již několik let. V předchozím volebním období vzešly z jed-
nání sportovní komise podněty na realizace workoutových hřišť 
s tím, že jsou prozatím vytipovány konkrétní lokality, a proto by 
bylo vhodné pokročit v jejich realizaci za podpory města.

 Vedle organizované činnosti by však mělo město podporo-
vat i realizaci nápadů či projektů, které přispějí ke vzniku či roz-
šíření možností trávení volného času pro kohokoliv (zejména 
pro rodiny s dětmi). Z tohoto důvodu budu podporovat realizaci 
budování cyklostezek, dále plánovaných projektů v lokalitě Pod 
Vinicí (u ZŠ Nepomuk) dle schválené územní studie – projekt 
nového dětského hřiště, víceúčelového hřiště, in-line dráhy, pří-
rodního koupaliště, BMX dráhy atd. Město by současně mohlo 
podpořit iniciativy o obnovení „místních plácků", na kterých se 
dříve sportovalo. Bez těchto možností nebude město atraktivní 
zejména pro rodiny s dětmi a mládež, což může vést k odlivu 
obyvatel z města (např. do Plzně).

Kovář Václav (SK Nepomuka a Dvorce)
U mne osobně má největší prioritu rekonstrukce sportovní haly, 
ale vzhledem k tomu, kolik akcí je na toto volební období naplá-
nováno, se obávám, jestli na to vůbec budou finanční zdroje.

Němec Miroslav ml. (SNK – Pro Nepomuk)
Prioritou města v podpoře sportu by podle mého názoru 
i do budoucna měl být fungující grantový systém, který je v našem 
městě nastaven a který myslím funguje poměrně dobře. V rámci 
grantového systému lze při přidělování prostředků zohledňovat 
priority podpory ze strany města, kdy pro mě důležitými priori-
tami jsou práce s dětmi a mládeží, úspěšná reprezentace města, 
množství osob zapojených do té které aktivity a množství veřejně 
přístupných akcí pořádaných konkrétní organizací či spolkem. 

Dalším důležitým faktorem při podpoře sportu ze strany města 
jsou pak bezpochyby finanční investice města do objektů sloužících 
k provozování sportovních aktivit a do venkovních sportovišť. V této 
oblasti, v návaznosti na omezené finanční možnosti města, by 
bylo vhodné v rámci široké diskuze s veřejností stanovit konkrétní 
dlouhodobé priority, s nimiž by město mohlo počítat při tvorbě 
plánu investic. V této oblasti já osobně vidím priority v budování 
a rozšiřování dětských hřišť, investicích do oprav a úprav městské 
sportovní haly nebo v rozumných a finančně realistických úpra-
vách sportovního areálu u ZŠ Nepomuk. Na těchto projektech, 
jejich přípravách a následné realizaci jsem připraven se podílet.

Vokurka Vladimír (ANO 2011, bezp.)
Otázka mi nepřijde jako správně položená. V dnešní době, kdy 
do kampaní na podporu hýbání se dětí tlačí slavní sportovci, zdra-
votní pojišťovny, školy a další a další, mi přijde ptát se na to, co 
bych podpořil, skoro úsměvné. Jedním slovem COKOLIV. Myslím, 
že Nepomuk může s rukou na srdci říct, že v rámci finančních 
možností města se nemá za co stydět. Škála sportovních aktivit je 
úměrná velikosti města a jeho rozpočtu. Jistě se najdou čtenáři, 
kteří to vidí jinak, nenalezli svůj šálek kávy, ale to už je na dlouhou 
debatu. Co se týče finanční podpory, myslím, že grantový systém je 
vyhovující. Zohledňuje členskou základnu a výsledky. Výjimečnou 
reprezentaci Nepomuku řeší mimořádná Cena starosty města. 

 
 
Vybíráme z diskuzního fóra: 
U školy u malého hřiště je koš 
na basketbal, aspoň myslím, dále je tu 
skate/bmx park, v Kramolíně se jezdí 
také trial, v Prádle se hraje nohejbal…

A co vy? Sportujete? Je pro vás důležité, aby město mělo  
plán rozvoje sportu? Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?
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Zásahy jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Nepomuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 25. února ve večerních hodinách došlo v Sedlišti k zahoření 
komínového tělesa na rodinném domě. Operační středisko 
vyslalo na místo události jednotku Hasičského záchranného 
sboru a naši jednotku. Po příjezdu na místo již plamenné 
hoření nebylo vidět. Hasiči pomocí kominického nářadí srazili 
žhnoucí saze a provedli termokamerou kontrolu komína a jeho 
okolí. K poškození tělesa nedošlo a nevznikla žádná škoda. 

V úterý 26. února před čtvrt na sedm večer hasiči ze stanice 
Nepomuk, JSDH Nepomuk a JSDH Vrčeň byli povoláni k záchraně 
koně z vrčeňského rybníka. Kůň pravděpodobně uklouzl na hrázi 
a spadl, přesněji sjel z ní až na úroveň hladiny, kde se probořil 
ledem a nemohl zpět. Hasiči využili k vyproštění zvířete hadic, 
které zvířeti podvlékli pod tělem, a bez použití těžké techniky koně 
vtáhli. Toho si poté převzal majitel, který ho nechal usušit a poskytl 
mu tepelný komfort. Od zahájení zásahu do ustájení koně uběhlo 
pouhých 25 min.

V pondělí 4. března ráno byly obě nepomucké jednotky povolány 
k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu na křižo-
vatce u Kokořova. Hasiči zajistili místo nehody, oba automobily 
a pomáhali záchranné zdravotnické službě s ošetřením zraně-
ných. Jedna žena byla s vážným zraněním transportována letecky 
do Fakultní nemocnice Plzeň a dvě děti s jednou ženou odvezla ZZS. 
Po dobu zásahu byl omezen provoz na komunikaci a jednotka HZS 
zůstala na místě až do odpoledních hodin. Odpoledne v důsledku 
silného větru jsme zasahovali ještě u dvou událostí. K odstranění 
zlomené ztrouchnivělé břízy v Nepomuku, Nádražní ulici. Strom 
spadl na komunikaci a blokoval celou její šíři. Strom byl pomocí 
pily rozřezán a vozovka uklizena. Následně jsme přejeli na silnici 
I/20 k odbočce na Klášter, kde zasahovala ulomená větev z jabloně 
do jízdního pruhu. I zde došlo k jejímu odklizení a zprůjezdnění 
silnice. Poté následoval návrat na základnu.

Ve čtvrtek 7. března dopoledne byla profesionální i dobrovolná 
jednotka z Nepomuka vyslána k dopravní nehodě osobního auto-
mobilu před obcí Žinkovy. Podle ohlášení měl být ve voze zra-
něný a zaklíněný řidič, proto vzlétl i vrtulník letecké záchranné 
služby. Po příjezdu složek integrovaného záchranného systému 
bylo zjištěno, že automobil skončil na boku mimo vozovku. Došlo 
k vyproštění řidiče předním oknem a následnému předání do péče 
ZZS. Vzhledem k rozsahu zranění vrtulník ani nepřistál a pacient 
byl transportován pozemní cestou do nemocnice. Místo události 
si k šetření převzala Policie ČR a hasiči se vrátili na základnu.

Hasiči se bavili na plese

V sobotu 2. března se na sále hotelu U Zeleného stromu konal 
tradiční bál SDH Nepomuk, na který letos dorazilo přes 150 lidí. 
Všem, kteří nás podpořili svou účastí, velice děkujeme a dou-
fáme, že jste si ho užili stejně jako my. Děkujeme také sponzorům 
za pěkné ceny do tomboly a kapele Melodion, která hrála po celý 
večer opět výborně.

Sponzoři: 
AH Elektro – František Holub Nepomuk s. r. o., AMK Nepomuk, 
AngusFarm Soběsuky, Aqua Zoo, Autokelly Nepomuk, Autoservis 
Miloš Hlava, AutoTrost Plzeň, Avon Šulcová, BARUM pneuservis 
D+H, Benzina Nepomuk, DHW Paleček, DHW Pro s. r. o., Dorty 
Müllerová, EkoZahradnictví Vrčeň, Elektro F+V, ELEKTROINSTA-
LACE Míkovec Miroslav, ELKO nápoje, FK Nepomuk, HD Reklama, 
Hlavsovi, Hobby Nepomuk, Instalatérství Troch, Kadeřnictví Lady, 
Kadeřnictví Martin Bršlica, Kadeřnictví Špačková, Klatovské rybář-
ství, KLAUS Timber a. s., KLIMEX–N, vzduchotechnika s. r. o., Kos-
metika Kulová, Kovošrot Rojíková Nepomuk, Krámek s ovocem 
a zeleninou Na Vinici, Květiny Kopretina, Květiny Rašková, Lékárna 
Hánová, Město Nepomuk, MILKOT, MMA Jiří Beroušek, Novila, 
Obreta, Peřina Jan, Pila Nepomuk, Pohřební služba Všetečka, Potra-
viny Veselý, Profiagro Kříž, Průcha nářadí, Řeznictví Chodora, Sil-
nice Nepomuk, Sokol Nepomuk, SUS Starý Plzenec, Šota koupelny, 
Švejk Nepomuk, Tesas TOP, Trafika na náměstí Hessová, Truhlář-
ství Martin Král, NIBRICK s. r. o. Nepomuk, Zelenina Dvorec, Zlat-
nictví Dindová, Zvěrolékař MVDr. Ladislav Janovec

Zveme širokou veřejnost na Pálení čarodějnic, které se 
bude konat 30. dubna od 16:00 v areálu hasičské zbrojnice 
v Nepomuku. Pro děti budou připraveny hry a soutěže 
s možností zdobení máje. Občerstvení včetně grilovaného 
prasete zajištěno.

Velikonoční turnaj 
ve stolním tenisu

Pionýr z.s. Pionýrská skupina Nepomuk – oddíl stolního tenisu 
pořádá dne 13. dubna 2019 od 9.00 hodin v městské hale Veliko-
noční turnaj ve stolním tenisu. 
 
Kategorie  

ml. žákyně, st. žákyně

ml. žáci, st. žáci

ženy

muži 

Startovné 100 Kč. Občerstvení zajištěno. Nezapomeňte přezůvky.

Zvou pořadatelé
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Poděkování

Při loňské návštěvě inspektora bezpečnosti práce jsme byli ve škole 
upozorněni na několik drobných závad. Jednou z nich byla drolící 
se omítka pod zábradlím na tzv. tobogánu. Poškození omítky bylo 
způsobeno dlouhodobým zatékáním z venkovní terasy a oprava by 
vyžadovala demontáž těžkého zábradlí a další ne zrovna jednodu-
ché stavební činnosti. Po konzultaci jsme zvolili penetraci omítky 
a následné zakrytí poškozené plochy na míru zhotovenými plechy. 
Ty škole bezplatně věnovala a upravila nepomucká firma Klimex. 
Současně se zmíněnou opravou připravili zaměstnanci Klimexu 
poličky, na kterých vystavíme poháry a ocenění úspěchů našich 
žáků v mnoha sportovních soutěžích. Potřebujeme-li opravit sváry 
na školních žákovských židlích, v Klimexu si vždy najdou čas, aby 
našim požadavkům vyhověli. Všem, kteří se v Klimexu na pracích 
pro nepomuckou základní školu podílí, patří velké poděkování.

Moje cesta na svět 

Národní iniciativa pro život není pro naši školu nic neznámého. Už 
v minulých letech jsme měli možnost využít nabídky této veřejně 
prospěšné organizace, a protože je spolupráce velmi užitečná, 
lektorky k nám přijely po roce opět. Cílem této veřejně prospěšné 
společnosti je nejen na školách informovat o lidském životě od oka-
mžiku početí a pak také o vývoji jedince až do přirozeného konce. 
Lektorky této společnosti přednášejí dětem na základních školách 
a velmi poutavou formou s dětmi v rámci programu Moje cesta 
na svět procházejí okamžiky vzniku života, fáze prenatálního vývoje 
jedince až po okamžik zrození. Na naši základní školu zavítaly dvě 
lektorky a ve čtvrtých a pátých třídách s dětmi probíraly témata 
týkající se vývoje jedince od prvních okamžiků života, probraly oka-
mžiky zrození a také vývoj jedince v nejútlejším věku. Přednášku 
doprovází projekce a kromě toho děti dostanou k dispozici názorné 
modely, jak vypadá človíček v různých fázích vývoje až do narození. 
Sice máme ve školním vzdělávacím programu tato témata zařazená 
také, přece jen jsou ale pro děti neznámé lektorky někdo jiný než 
třídní, se kterými se setkávají denně. Je pak přirozené, že otázky 
směrované k lektorkám by si žáci ke svým třídním asi nedovolili 
vyslovit. Každopádně jsme rádi, že spolupráce s Národní iniciativou 
pokračuje, a věříme, že i v dalších letech jejich služeb využijeme.

Lyžák

V posledních Nepomuckých novinách jsme slíbili, že zveřejníme 
dojmy účastníků lyžařského kurzu. Použijeme k tomu několik 
úryvků ze žákovských prací: "… hned druhý den ráno jsme vyra-
zili na první lyžování, na které jsem se velmi těšila… hurá, jsem 
v prvním družstvu… na lyžích jsme se učili pluh, smýkání, oblouk… 
nejvíc mě bavila jízda terénem… asi nejlepší byly sjezdy, ale i běžky 
se mně líbily… měli jsme moc fajn partu, a proto jsme si to všichni 
fajn užili… na běžkách jsme poprvé uběžkovali 10 kilometrů 
a podruhé 15 km… nejlepší bylo běžkování, hodně jsme padali 
a byla sranda… při sjezdu jsme si užili i jízdu na skokáncích… 
moc mně to nejdřív nešlo, ale pak jsem si zvykla… naučil jsem se 
konečně lyžovat a překonal jsem strach sjet sjezdovku…" Celková 
spokojenost s průběhem kurzu byla zřejmá ze všech příspěvků. Je 
fajn, že byli všichni spokojeni a celý kurz proběhl bez komplikací. 
Za přípravu, organizaci a bezproblémový průběh patří poděko-
vání vedoucímu panu učiteli Ticháčkovi, jeho kolegovi P. Pelcrovi 
a Jiřímu Milotovi, který zodpovědně zastával funkci zdravotníka.

Sladké tvoření

Praktické dovednosti i teoretické znalosti mohou žáci získat v hodi-
nách věnovaných domácnosti. Jak se tvoří z marcipánu, co mohou 
šikovné ruce vytvořit během chvilky, to si vyzkoušeli pod vedením 
paní učitelky sedmáci. Tentokrát si děti vyzkoušely zručnost při 
tvorbě ozdobných květů růží. 

Vánoční jarmárek 2018
O celkovém výtěžku tradičního předvánočního jarmárku roz-
hodovali žáci školy a ze školního parlamentu jsme dostali 
konečnou rekapitulaci a rozdělení, které zveřejňujeme: 

Žákům se podařilo získat 69 926,-
2/3 půjdou na charitu = 46 616,-
1/3 zůstane ve škole = 23 308, – 

Rozdělení peněz na charitu:

Centrum pro transplantaci – 15 000,-

Dobrý anděl – 10 000,-

Psí útulek – 5 616,-

UNICEF – 4 500,-

Podpora školy v Africe – 4 500,-

Adopce na dálku – 7000,-

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Přijímačky na SŠ

V době, kdy se dostane dubnové číslo Nepomuckých novin do rukou 
čtenářů, bude pravděpodobně vrcholit u deváťáků nervozita, protože 
je čekají přijímačky na střední školy. Podle odevzdaných přihlášek 
projevili největší zájem naše vycházející žákyně a žáci o blovické 
gymnázium, tam se prvního kola přijímaček zúčastní sedm ucha-
zečů, pět přihlášek bylo našimi žáky odesláno do Blatné a na SPŠ 
stavební v Plzni, čtyři přihlášky byly podány na Střední odborné 
učiliště elektrotechnické v Plzni. Po třech přihláškách mají od nás 
Obchodní akademie v Plzni a SPŠ elektrotechnická v Plzni. Pokud 
uchazeči o studium úspěšně první kolo zvládnou, většina jich 
bude od září dojíždět do Plzně, nejdelší cestování by pak čekalo 
zájemce o studium v Táboře, v Berouně a ve Volyni. Převažují při-
hlášky na čtyřleté maturitní obory, přibližně pětina deváťáků smě-
řuje na tříleté učební obory, tři přihlášky byly podány na umělecké 
obory, na které začátkem kalendářního roku museli zájemci absol-
vovat talentové zkoušky. Z nižších než devátých tříd končí školní 
docházku jeden žák a dva zájemci z prvního stupně absolvují při-
jímací zkoušky na blovické osmileté gymnázium. Termín 1. kola 
přijímaček na SŠ je jednotně stanoven na pátek 12. dubna, druhé 
kolo přijímaček následuje v pondělí 15. 4. 2019. Přijímačky na šesti 
a osmiletá gymnázia proběhnou 16. a 17. dubna 2019. Pokud by 
uchazeči v prvním kole nebyli přijati, mohou se pokusit o další 
školu, kterou uvedli na přihlášce na druhém místě. Jak úspěšní 
byli naši uchazeči, to bude zveřejněno ve druhé polovině dubna.

Oselecké kroužky

Od listopadu loňského roku se zájemci ze druhého stupně mohli 
zúčastnit kroužků zřízených na podporu technického vzdělávání. 
Kroužky jsou finančně podporovány Krajským úřadem Plzeňského 
kraje a jejich cílem je získat u žáků základní škol zájem o technické 
obory. Během návštěv oseleckých dílen si zájemci vyzkoušeli celou 
řadu manuálních činností v truhlářské dílně i v dílně pro kovoo-
bory. Poslední kroužek se uskutečnil v prostoru kovárny, odkud si 
všichni účastníci odnesli vlastnoručně vyrobené opékače na vuřty. 
Kluci a jedna slečna nejdřív museli čtyřhran naměřit, ohnout 
za studena v ohýbačce, vyrovnat, ve svěráku upnutý materiál stočit 
pomocí vratidla. Jen s přivařením vidlice pomohli studenti školy. 
Teď už musí absolventi kroužků počkat na vhodné počasí, aby si 
vlastnoručně vyrobenou jehlu na opékání mohli vyzkoušet. Kromě 
práce v dílnách je součástí podpory také projektový den a na závěr 
se zájemci vypraví na atraktivní exkurzi. 

Johánek zkouší

Fotografie přibližuje jednu ze zkoušek školního divadelního klubu 
Johánek. I v letošním roce děti spolu s paní učitelkou Vopaleckou 
zkouší a představí se na přehlídce školních divadelních souborů.

Úspěchy v okresních kolech 
soutěží a olympiád

Pravidelně ve druhém pololetí žáci základních škol absolvují školní 
kola olympiád v různých předmětech a činnostech. Každoročně se 
scházejí žáci základních škol celého okresu v blovickém domě dětí 
a mládeže při různých soutěžích. Tradičně je DDM místem reci-
tačních soutěží. Letos jsme do Blovic vyslali čtyři žáky z 1. stupně, 
kteří do okresního kola postoupili ve svých věkových kategoriích 
ze školního kola recitační soutěže. Připomeňme, že ve školním 
kole byli soutěžící téměř výhradně z 1. stupně, z druhého stupně 
se do soutěže přihlásila pouze Štěpánka Milotová.

Naši recitátoři udělali dosaženými výsledky radost, tři nepomu-
čtí žáci a jedna žákyně si z Blovic přivezli tři první místa. Ne ve všech 
věkových kategoriích se soutěží v krajském kole, proto si postup 
do kraje přímo z Blovic vybojoval jen Kryštof Kuba. Všem děku-
jeme za skvělou reprezentaci a blahopřejeme Kryštofovi k postupu 
do krajského kola, v den krajské soutěže určitě budeme držet palce.

Nadějní chemici ze základních škol se sešli na základní škole 
v Přešticích, kde absolvovali okresní kolo chemické olympiády. 
Potěšilo nás velmi hezké sedmé místo žákyně naší školy Michaely 
Brůhové, která si mezi studenty víceletého gymnázia vedla velmi 
dobře a umístění v silné konkurenci je výrazným úspěchem. Děku-
jeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

Znalosti angličtiny prověřili žáci základních škol a víceletého 
gymnázia na olympiádě v anglickém jazyce. Z naší školy se okresní 
olympiády v AJ zúčastnili tři soutěžící a z jejich výsledků máme 
oprávněnou radost. Všichni soutěžili v jedné kategorii a obsadili 
pomyslné stupně vítězů od 1. do 3. místa. Výrazný úspěch umoc-
ňuje skutečnost, že za našimi angličtináři skončili i gymnazisté. 
Blahopřání a velké poděkování si zaslouží všichni. Těsně před 
uzávěrkou se z krajského kola olympiády v angličtině do školy vrá-
tila naše žákyně z 9. třídy Nikola Vodičková. Třetí místo ve velmi 
silné konkurenci gymnazistů je skvělé. Nikole i touto cestou bla-
hopřejeme a děkujeme! zřejmě všem soutěžícím a také vyučují-
cím, kteří naše žáky velmi zodpovědně připravují při každodenní 
výuce a věnují se jim i před soutěžemi.
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Mohl byste nám na úvod říct něco o sobě?
Já jsem Pražák z Malé Strany, což považuji za důležité, když se 
člověk stal památkářem a historikem umění a architektury, protože 
tam máte všechno z první ruky od předškolního věku. Vystudoval 
jsem napřed v Brně, potom v Praze. Skoro deset let jsem strávil 
na pražském památkovém středisku, kde jsem pracoval v oddělení 
dokumentace. Diplomovou práci jsem dělal na barokní umění, 
takže taková jména jako Santini, Dientzenhofer, to jsou mí miláč-
kové. Od roku 1980 učím, teda učil jsem, na Akademii výtvarných 
umění v Praze, kde jsem měl na starosti jednak architekty, jednak 
restaurátory a takový všeobecný předmět pro studenty výtvarné aka-
demie, budoucí malíře a sochaře. Už jsem v penzi, ale mám tam 
ještě pidiúvazek, dva doktorandy a jednu přednášku, tak když mě 
to baví a když zdraví dovolí, jsem s těmi mladými ještě v kontaktu 
a snažím se jim něco předat. Pak jsem v různých památkových ko-
misích, to je taková snaha navíc svými vědomostmi a znalostmi 
pomoct při prezentaci a propagaci kulturního dědictví. 

Jaké to je, když má člověk vlastní heslo na wikipedii?
Já to ani nevnímám, prostě když člověk něco dělá a dělá to dlouho, 
tak se o něm občas někde ví, a já tu svoji profesi dělám už, když si 
k tomu připočtu vysokou školu, kterou jsem začal studovat v roce 
1969, padesát let.

Co vás přivádí do Nepomuku?

Rád jezdím a poznávám památkový fond. A Kilián Ignác Dient-
zenhofer je jedna z osobností, která je velice spojená tady s tím 

krajem. Poutní kostel v Nepomuku, ale i okolí – Nicov, Plánice, 
Chválenice a různé další záležitosti jsou zajímavá místa, takže sem 
do toho kraje občas zavítám. A jezdím rád opakovaně, protože je 
velmi příjemné přijet někam po letech a zjistit, že se to vylepšilo. 
Někdy to jde pomalu a někdy jsou to skoky a milá překvapení. 
Třeba dneska jste mi ukázali rodný dům Augustina Němejce, a to 
je zase jedna z věcí chvályhodných a úžasných.

Co soudíte o Augustinu Němejcovi?
To byl umělec možná regionálního dosahu, lidi v regionu ho mají 
rádi, považují ho za toho svého Rembranta, ale v kontextu doby 
byl docela významný. On to byl opravdu dobrý malíř na pomezí 
historizmu a secese, skutečně tím štětcem a tou linkou vládl. 
Ne nadarmo byl jedním z oblíbených malířů slavného mecenáše 
Josefa Hlávky, který výtvarné umělce programově podporoval, 
hlavně tedy české, to byla podmínka. Jenom taková poznámka, 
když se ucházel o podporu Max Švabinský, tak ji nedostal, pro-
tože byl z Moravy. Ale Němejc, protože byl z Nepomuku, takže to 
byl vlastně Hlávkův spolurodák (Hlávka byl z Přeštic), si zasloužil 
jeho pozornost. Hlávka ho velmi podporoval, už v dobách studií 
a zejména v prvních letech, než se dostal k těm velkým veřejným 
zakázkám, jako bylo divadlo v Plzni, různé banky a podobně. Do-
konce třikrát mu tu podporu dal, což je úplná rarita mezi umělci, 
žádný umělec třikrát podporu od Hlávky nedostal, Němejc ano. 
Ono to bylo asi proto, že Hlávka byl vlastenec a tvorba Němejce, 
tím jak je zakotvená v prostředí západočeské vesnice, Plzeňska 
a Chodska, jak v tématech, tak zejména realistickou pečlivostí těch 
úžasných krojových studií, patří ke zlatým hřebům národopisného 

Jsme odpovědni  
našim nástupcům
Rozhovor s Jiřím Kotalíkem

Text: Hana Staňková
Foto: Luděk Kovář, Wikimedia Commons

V sobotu 2. března zavítal do našeho města docent Jiří 
Kotalík, barokář a památkář, jak sám o sobě říká. Měla jsem 
možnost s ním posedět a spíše než klást otázky poslouchat 
proud jeho vyprávění. Tentokrát tedy přináším erudovaný 
pohled zvenčí na oblast kultury a památek v naší končině. 
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oboru. Po Mánesovi a před Úprkou je takový třetí do triumvirátu 
umělců, kteří z lidového umění a lidové kultury ve svých monu-
mentálních věcech vzešli. 

Vy se Hlávkou zabýváte dlouhodobě, že ano?
To je spíš taková náhoda, tatínek měl v knihovně monografii, 
kterou jsem objevil, když jsem byl na vysoké škole, a úplně mě to 
fascinovalo. Vůbec jsem netušil, že může existovat taková osobnost. 
Já jsem to objevil někdy v šedesátých letech, kdy se o tom cudně 
mlčelo, a tak mě to zajímalo a hledal jsem další informace a poda-
řilo se mi najít pozůstalost v Památníku národního písemnictví. 
Tím to vlastně začalo. Josefu Hlávkovi jsem se věnoval opakovaně 
a spolupracuji i s jeho nadací, podílel jsem se na různých výstavách 
a publikacích. Hlávka, to nebyl podporovatel, to nebyl sponzor, to 
byl mecenáš, to je něco úplně jiného, to, co dneska nemáme. On 
byl zvláštní typ člověka, který byl bezdětný a rozhodl se, že veškeré 
peníze, které vydělal (a vydělal jich opravdu hodně jako stavební 
podnikatel, který postavil ve své době půl Vídně), věnuje na pod-
poru vzdělanosti, umění, kultury a školství jako hlavních kompo-
nent, které státu pomohou při vývoji a rozvoji. Tohle on sledoval 
a do slova a do písmene sám sebe znárodnil ve prospěch české věci. 
Do dneška to nadání funguje (Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hláv-
kových – nejstarší existující česká nadace, pozn. red.) a do dneška 
rozděluje každý rok řádově miliony na studenty, na vědu, na pod-
poru publikací a podobně.

Co dalšího jste u nás v Nepomuku zaznamenal?
Registruji a chválím Svatojánské muzeum, které vzniklo na faře, 
protože to je velký počin. Ty sbírky, co se podařily ve dvacátých 
letech shromáždit, jsou skutečně pozoruhodné. Je prezentovaná 
jenom část, je tam ještě velký depozitář, ale i ta část je velice za-
jímavou sondou do barokní doby a do osobnosti sv. Jana Nepo-
muckého. My to moc nevnímáme, ale Jan Nepomucký je nejlepší 
český velvyslanec, protože to je osoba, kterou znají na celém světě. 
Jeho kostely a sochy jsou rozeseté po celé zeměkouli. Já jsem měl 
to štěstí, že jsem projel Jižní Ameriku. V každé zemi, v každém 
kostele ten krajan na vás mrkne. To je obrovský potenciál, který, 
myslím si, není úplně využitý. Je to značka super kvality. Lidi rádi 
jezdí za kulturou, za uměním, zvlášť když jsou spojeny s nějakým 
příběhem a s nějakou osobností, která je hodně známá, a to Jan 
Nepomucký je. Já si dovedu představit, že to muzeum může být 
dobrou zastávkou na celé trase spojené s Janem Nepomuckým 
a s barokem a vůbec s kulturou tohoto kraje. 

A třeba také se Zelenou Horou…
Zelená Hora je to samé. Je proslavená díky Černým baronům, kteří 
na Zelené Hoře ve skutečnosti vůbec nebyli, a nikdo neví, že je tam 
slavné poutní místo, které ve své době bylo jedním z nejproslulej-
ších v rámci Čech a Moravy. Všichni znají Svatou Horu, Hostýn 
nebo Svatý Kopeček na Moravě a Nepomuk byl vedle Svaté Hory 
možná takovým druhým velkým poutním místem, co mělo tradici 
už od raného středověku, od cisterciáckého kláštera, od doby, kdy 
se tu narodil středověký světec Jan Nepomucký, kdy Žižka to tu 
celé rozmlátil a podle legendy se zázračně zachovala gotická socha 
madony. Jak praví legenda, chtěli ji znesvětit podruhé a znovu se 
zachránila s tou známou sekerou. Šternberkové ji dali do toho 
kostela, který má souvislost ještě se svatým Vojtěchem. Šternber-
kové byl vůbec významný český a také mecenášský šlechtický rod. 
Ale oni byli i vynikající válečníci a bojovali proti Turkům, pomá-
hali s Poláky zachránit Vídeň před Turky, což byl velmi důležitý 
okamžik, protože hrozilo, že ta východní vlna, které zase dneska 
začínáme tak trošku čelit, už nás polkne. 
Ještě do druhé světové války pouť na Zelené Hoře, kam dorazilo 
šedesát tisíc lidí, nebyla nic mimořádného. Samozřejmě tohle 

všechno odešlo s padesátými lety, s armádou a s následnou de-
vastací, která dopadla, jak dopadla.

Připadá mi, že otevřít to jednou za rok je skoro málo, že by 
určitě zájem o to byl. Já si uvědomuju, že to je veliká zátěž. Ten 
kostel už v nějakém plus mínus stavu je, no ale ten zámek, to je 
problém, pokud je ve správě komunity té malé vesnice. Klášter 
nemá na to, aby s tím do budoucna něco udělal. Já si nejsem jistý, 
jestli by město Nepomuk tomu nějak výrazně pomohlo, možná 
kdyby chtělo, tak jo, ale tam já to vidím o patro výš, a to jsme buď 
na Kraji, nebo na Českobudějovické diecézi. 

Prý jste přijel také právě kvůli kostelu na Zelené Hoře?
On je skoro zázrak, že se ten kostel podařilo dát dohromady. 
Myslím, že docela dobře, to znamená, že nechátrá, má okna, má 
dveře, má střechu, má okapy. A jeden důvod, proč jsem sem přijel, 
byl, že jsem chtěl vidět na vlastní oči ten nový poutní oltář, který 
vznikl na Zelené Hoře v kostele sv. Vojtěcha (kostel Nanebevzetí 
P.  Marie a sv. Vojtěcha, pozn. red.) jehož autorem je Václav Česák, 
což je sochař, který tady v tom kraji působí a je s ním spjat a má 
tu celou řadu dalších děl. 

Jak se díváte na moderní církevní umění?
Mě ta věc na první pohled zaujala, protože náboženské umění, 
církevní umění, ale současné, bez nějakých takových neohistoric-
kých reziduí, to je velké téma, ale ne moc dobře se mu u nás vede. 
Církev si to uvědomuje, snaží se otvírat se i současnosti a máme pár 
krásných příkladů v dějinách umění, kdy věhlasní umělci dokázali 
v církevních zakázkách vytvořit velmi pozoruhodná duchovní díla, 
Roualt nebo Chagallovy vitráže nebo Matissovy nástěnné malby. 
Problém je, že současnost je v tom trošku bezradná, když vidíte 
současné umění ve službách liturgie, tak jsou to mnohdy takové 
rozpačité věci, které ztrácejí sílu, údernost, jak v tom symbolickém 
výrazu, tak v tom ryze uměleckém, moderním.

Mezi které případy patří oltář na Zelené Hoře?
Oltář na Zelené Hoře je jeden z těch dobrých příkladů. To místo 
má pořád neuvěřitelný náboj, duchovní, krajinářsko-patetický, 
když tam na tom kopci jste a vidíte ty zdi a ten kámen, na kterém 
stál svatý Vojtěch, a rozhlédnete se po kraji, tak je to esence celých 
dějin. A obnova na tomhle místě, byť symbolicky a nenápadně, ale 
velmi razantně a nepominutelně zazněla jako takový hudební akord, 
který jinak tiché a smutné památce naráz dává nový smysl a význam. 

Je to velmi jasně čitelné a velmi chytře promyšlené, není to 
jenom nějaká formální záležitost. Je tam skutečně strom života, 
který na tom původním barokním oltáři byl, je akorát stylizovaný 
do tvaru, který nám je dneska blízký ve výtvarné zkratce, a na tom 
stromu života jsou dokonce i fragmenty toho původního barok-
ního oltáře v podobě pískem vyleptaných detailů. Tam se ty věci 
znovu potkávají, s emblematikou a barevnou symbolikou, která 
připomíná Zelenou horu a Ducha svatého a Kristovo utrpení a krev 
a svatého Vojtěcha. A Madona – ta to korunuje, to je velmi důstojný 
nástupce té původní madony, která skončila ve Vídni. A já si cením 
toho, že se neudělala kopie nebo odlitek té madony, což by jistě 
bylo úplně to nejjednodušší, ale že je úplně nově modelovaná, for-
movaná v takové dynamické zkratce. Je to taková skoro futuristická 
socha, která akcentuje ušlechtilým materiálem. Bronz, nerez ocel, 
propojení s nesmírně poctivou mírou řemesla a s velmi promyš-
lenou prací s prostorem, s kompozicí a se světlem, to podle mě 
činí z téhle sochy jeden z nejlepších příkladů současného umění 
ve službách katolické církve a doufám, že si toho všichni postupně 
povšimnou a že třeba takových příležitostných zakázek přibude. 
Myslím, že ten jeden krok, který byl na Zelené Hoře učiněn, by 
měl následovat další, protože tam si to přímo žádá, aby se odstra-
nila ta kazatelna která je pro ostudu, a která je evidentně zničená 

novodobými úpravami a nátěry a vadí vnímání celku. Jsou tam 
volné prostory po bočních oltářích, chybí tam křížová cesta, která 
by se jistě tímhle způsobem samotným autorem dala vytvořit, aby 
to skutečně bylo dílo komplexní, jednolité, aby ten celek byl do-
tvořen a stal se živou součástí současnosti a minulosti.

Je to vlastně hodně odvážné, spousta lidí vnímá 
kostely jako něco zakonzervovaného.

Tak už je tak nevnímejte! Já si myslím, že je to důsledek toho, že 
jsme tady prožili období, kdy církev byla prohlášena za třídního 
nepřítele, byla v podstatě decimovaná a nikdo se o těchto věcech 
nedozvěděl, kromě pár lidí, kteří tu tradiční víru udržovali v kon-
tinuitě. To, že se dneska znovu obrozuje a že ta komunita zase 
vzrůstá, je i mladá a církev se snaží ji podchytit, to je v pořádku, 
ale to není to podstatné, podstatná je přece ta spolupráce.

Jakou spolupráci máte na mysli?
Spolupráci všech možných institucí a korporací, které se dají do-
hromady, a efektem té synergie se tyhle zdánlivě neřešitelné a ne-
reálné vize můžou docela rozumně povést. Já si dovedu představit 
na zámku Zelená Hora nějakou novou moderní výstavní prezen-
taci, 3D, dneska se to opravdu umí a lidi to mají rádi, jezdí všude, 
hodně se jezdí po českém venkově na rodinné výlety.

Vždyť klidně spojte Černé barony, válku s Turky, rod Štern-
berků, spojte poutní místo a nezapomeňte ještě na Zelenohorský 
rukopis, o kterém se taky dneska vůbec nemluví, ale ve své době 
to bylo „number one“ českého národního obrození. A celá gene-
race umělců, kteří zdobili Národní divadlo, ho zdobila na základě 
toho, co znala z Rukopisů. Že potom Masaryk férově řekl, že je to 
falzum, to je zase další příběh. 

Já nejsem manažer, ale musí to hlavně fungovat tak, aby to 
bylo víceúčelové, aby to využití bylo flexibilní, aby se to dalo různě 
proměňovat a kombinovat se vším možným, s koncerty, s pre-
zentací výtvarných děl, sympózii na zahradě, večerními soaré, zá-
meckou restaurací. Možná nějaké reprezentativní prostory, nóbl 
bydlení, to všechno je věc společného jednání, aby těch dobrých 
věcí, které se tady povedly, přibylo. 

Já jsem byl u toho, jak vstala Mariánská Týnice z popela, ruina 
s rozbouraným kostelem. Dneska to je fungující, úžasné centrum 
turistiky. Jezdíme na Broumovsko, tam je takových Zelených Hor 
osm a taky se teď daří s tím pohnout, mají různé programy na tu 
základní technicko-analytickou záchranu, všechno se dá.

Co musí být podle vás na úplném 
začátku, aby se to rozjelo?

Musí se chtít. Někdo se musí ponížit a svolat ty ostatní a zkusit to 
a dej bože, aby ti ostatní ho vyslyšeli. Ojedinělé akce v dnešní době 
nemají vůbec šanci. Těmi pidiprojekty na velké evropské peníze 
nedosáhnete. Je potřeba koordinace, memorandum, nominování 
dělných lidí, kteří začnou. Musí se do toho na začátku investovat 
nějaký kapitál, který vznikne třeba jako společný podíl. Za ten 
se do toho zaangažuje nějaká profesionální agentura s dobrou 
reputací a s rozumnou smlouvou, která vyloučí nějaké krachy 
a rizika, no a pak se jede. Hlavně se musí zahodit nějaké stranictví 
a politické čachry, ale v komunální politice je přece důležitý běh 
na dlouhou trať, to není od voleb do voleb, to je společné úsilí, 
i když se tam ty strany míchají a lidi proměňují, to je normální, 
pokud je vytyčený jasný společný cíl a společné mantinely. Naši 
předci tohle všechno dokázali, protože to nedělali na čtyři roky, 
ale generace a generace. Jsou země, které si tohle uvědomují, vždyť 
Itálie nebo Španělsko z kulturního dědictví, z těch různých malých 
muzeí, žijí. Když se podíváte i tamhle za roh, Bavorsko a Rakousko, 
tam je ta spolupráce – město, církev, země – samozřejmá. Já znám 
anglický model, tam jsou velké rozdíly, konzervativci, liberálové, 

stará šlechta, dělníci, čtyři různé druhy církve, ale když jde o spo-
lečnou záležitost, něco, co mají na kopci, všichni na to koukají, je 
to jejich symbol a mají to do prdele ve znaku, tak s tím sakra něco 
provedou… To jsem se rozohnil.

Chci, aby zaznělo, že chválím všechny ty iniciativy, že je pova-
žuji za velice zdařilé a důležité do budoucna, jak Němejcův rodný 
dům, tak Svatojánské muzeum, tak obrodu kostela na Zelené Hoře, 
že to současné umění v tom kostele je opravdu nádherný příklad, 
který má ještě šanci pokračovat.

Co byste nám řekl na závěr k tomu 
kulturnímu pokladu, co tu máme?

Já si myslím, že to je ta největší hřivna, kterou můžeme rozvíjet 
do budoucna. My tady těžko budeme vymýšlet nové nanotechno-
logie, ohromné převratné věci ve fyzice a biologii, na to jsou jiní. 
Ale měli bychom dokázat zachránit to, co už jsme skoro ztratili, 
to povědomí o významu kulturního dědictví jako celku, ve všech 
jeho složkách, kam patří staré umění, nové umění, památky, kos-
tely, zámky, všechno jedním vrzem, protože to je důležitý zdroj 
nejenom estetického vnímání, ale i sociologický fenomén, který 
lidi motivuje, sdružuje a – já se nebojím toho velkého slova – 
humanizuje. Jinak se staneme otroky techniky, otroky mobilů, 
otroky videoher a přestaneme si všímat všech těch krásných věcí, 
které máme kousek od sebe. A lhostejnost je to nejstrašnější, co 
se může stát, protože ty věci mají velký poločas rozpadu, ony jen 
tak nezmizí z povrchu zemského, ale když už něco odejde, tak je 
to nenahraditelné. Tady si neuvědomujeme, že ta odpovědnost 
patří všem, není jenom toho, kdo má zrovna klíče, my všichni jsme 
odpovědní celé civilizaci a všem našim nástupcům, kterým tady 
přece nenecháme poušť a Biafru, ale budeme se snažit udělat jim 
tady zase tu zahradu rajskou, jak ji známe z Němejcových obrazů. 

 
Děkuji za rozhovor. 

doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. 
 
 
Historik umění a architektury, vysokoškolský pedagog, 
emeritní rektor Akademie výtvarných umění v Praze, 
v letech 2003–2004 generální ředitel Národního 
památkového ústavu. Narodil se 14. února 1951 
v Praze, jeho otec Jiří Kotalík byl také historik umění 
a ředitel Národní galerie. Vystudoval Masarykovu 
univerzitu v Brně a Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. Je členem několika rad a komisí, 
byl předsedou Spolku výtvarných umělců Mánes. Je 
autorem řady publikací a kurátorem mnoha výstav, 
též tvůrcem a moderátorem TV seriálu Deset století 
architektury. Věnuje se popularizaci díla Josefa Hlávky. 

Vážení občané, jak by podle vás měla vypadat spolupráce při 
rekonstrukcích, údržbě a využití kulturních památek v Nepo-
muku a okolí? Co dělat pro podporu cestovního ruchu? Může 
být svatý Jan Nepomucký lákadlo pro návštěvníky města? Nyní 
máte možnost se vyjádřit na diskuzním fóru města Nepomuk.
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Velikonoce – Kristova smrt a zmrtvýchvstání

Uplynuly již více než dva tisíce roků, ale tato událost zůstává pro 
mnohé největším otazníkem. Co způsobilo, že se obyčejní muži 
a ženy z galilejského venkova proměnili v neochvějné svědky víry? 
Co vedlo během pouhých tří století k obrácení řeckých filosofů 
i římských císařů? Proč naše vyspělá kultura vychází z učení tohoto 
muže, proč křesťanství? Moudří se doposud o to přou, nabízí se 
několik odpovědí: 

1) Ježíš byl mrtvý jen zdánlivě. Vysvobodili ho z hrobu – on znovu 
zformoval svou skupinu a uskutečnil svůj návrat v podobě „světového 
křesťanského náboženství". Poté zemřel a je pohřben na neznámém 
místě. Nanejvýš nepravděpodobné! Nejenže byl ukřižován, ale také 
mu kopím probodli srdce.

2) Ježíš zemřel. Učedníci ukradli jeho mrtvé tělo z hrobu. Legenda 
o prázdném hrobě podnítila víru ve vzkříšení. Učedníci využili této 
krásné pohádky, aby mohli lépe šířit Ježíšovo poselství. Ježíšovi učed-
níci jako vykradači hrobů a lháři? Hrob byl hlídán římskými vojáky 
a k tomu Ježíše po zmrtvýchvstání vidělo příliš mnoho dalších svědků.

3) Uskutečnil se comeback. Ježíš byl mrtvý, zůstal mrtvý a navždycky 
je mrtvý – tak mrtvý, že by se jednoho dne mohly objevit pozůstatky 
a zjistit DNA. Ježíšův comeback spočíval v pokračování „jeho věci" 

Nežil tedy Ježíš, ale „žila a žijí" jeho geniální slova. Zmrtvýchvstání je 
pouhý „symbol" nebo „církevní dohoda" (od nynějška tomu budeme 
říkat zmrtvýchvstání). Tento názor se občas objevuje i v církvi. 
Zastávají ho lidé, kteří považují zázraky za hloupost. Přísloví „lež 
má krátké nohy" vystihuje nemožnost takového „comebacku", dříve 
nebo později by byl takový podvod odhalený.

4) Ježíšovo zmrtvýchvstání je pravdivé. Je to jediný motor největ-
šího comebacku světových dějin. Ten, který byl skutečně mrtev, 
vstal k novému životu. Byl docela jiný, procházel zavřenými dveřmi, 
nepatřil už tedy do obyčejného života, ale byl živý – a to navždy. Jeho 
učedníci to zažili na vlastní kůži. Zmrtvýchvstalý se totiž objevil mezi 
nimi tak reálně, že Tomáš směl dokonce vložit svou ruku do Ježíšova 
probodeného boku. Tak se zrodila první obec křesťanů. Tajemství 
jejího misionářského úspěchu byl sám ZMRTVÝCHVSTALÝ, který žil 
tajemně v jejich středu. Církev si se sebou nese neuvěřitelné poselství: 
„Ten, kdo se drží Ježíše, má život věčný, i kdyby umřel."

Taková je víra církve a církev pro ni má celou řadu dobrých důvodů. 
A tak o Velikonocích radostně zpívá: „Kristus vpravdě vstal z mrt-
vých. Aleluja!"

Z katechismu připravil P. Jiří Špiřík

Svatojánský koutek

Vážení čtenáři, dnes bych se chtěl trošku zamyslet nad mládím 
našeho světce tady v Nepomuku. Nedávno se sice podařilo vytvo-
řit pravděpodobnou podobu sv. Jana, kterou si můžeme prohléd-
nout ve Svatojánském muzeu na arciděkanství, ale o jeho dětství 
a mládí moc zpráv není. Víme jen, že se narodil jako syn českoně-
mecké rodiny Welflinů kolem roku 1340. Jeho otec byl rychtářem 
v Nepomuku. Jan byl pokřtěn ve farním kostele sv. Jakuba staršího 
u dnešního arciděkanství.

Duchovním, ale i ekonomickým centrem Nepomucka, byl 
v té době cisterciácký klášter na místě dnešní obce Klášter. Tento 
klášter byl určitě požehnáním pro rozkvět našeho kraje. Bohu-
žel nevíme mnoho z jeho historie, protože husité klášter vypálili 
a s ním zmizelo i mnoho informací o jeho existenci. Je však jisté, 
že příchodem mnichů z německého Ebrachu se z divočiny stal 
civilizovaný kraj. Cisterciáci převzali heslo benediktinů "ora et 
labora", tedy "modli se a pracuj". Nešlo tedy o nějakou poustevnu 
nebo pevnost vyvolených, ale o společenství Bohu oddaných lidí, 
kteří se živili prací vlastních rukou. Přišli z civilizačně vyspělej-
šího Západu (jejich základní klášter je v Citeaux u Dijonu ve fran-
couzském Burgundsku) a přinesli s sebou v našem kraji dosud 
neznámé dovednosti stavitelské, zemědělské i řemeslné. A navíc 
i vzdělanost, tedy písmo a latinský jazyk, který byl v té době univer-
zálním dorozumívacím prostředkem. Dá se říci, že šlo o význačné 
duchovní a civilizační centrum, které vyzařovalo do širokého okolí. 
Jan se narodil už v době plného rozkvětu kláštera (ten byl založen 
kolem roku 1174), kdy mniši už využívali ložisko stříbrné rudy pod 
Nepomukem a rýžovali zlato z Úslavy u Prádla. V klášteře fungovala 
jakási klášterní škola, která byla založena pro výchovu budoucích 

řeholníků. Nicméně malý Jan Welflin se na ni dostal – asi proto, že 
jeho otec s klášterem jako rychtář spolupracoval. Myslím, že právě 
tady začala cesta Jana ke svatosti. Lze si představit, že mniši neučili 
své žáky jenom psát, číst (a možná počítat), ale lásce ke Kristu, jeho 
učení a lásce a dobrotě k lidem. Ostatně vychovávali svoje nástupce 
v řeholním povolání. Mniši neměli své rodiny a tak je nic netáhlo 
k hromadění majetku pro svoje potomky. Sami se zavázali ke slibu 
chudoby, takže ani ke svému osobnímu pohodlí nic nepotřebovali. 
V tomto prostředí, kde nikdo netoužil po bohatství, slávě a moci, 
se formoval Janův pohled na to, co je v životě důležité. Možná, že 
už v této době získal mladý Jan mimořádný vztah k církvi a ke vzdě-
lání, které cisterciáci zvlášť zdůrazňovali v duchu svého hlavního 
patrona sv. Bernarda. Ten vstoupil do tehdy nového řádu spolu se 
svými čtyřmi bratry v roce 1112 a stal se jednou z nejvýznamnějších 
osobností své doby. Pro jeho učenost se na jeho radu dotazovali 
nejen papežové a biskupové, ale i panovníci různých zemí. Přitom 
ale odmítl všechny pocty a vysoké funkce (např. jmenování bisku-
pem v Janově a Miláně) a zůstal pokorným a skromným mnichem. 
Byl také mimořádně zapáleným bojovníkem za římskokatolickou 
církev a šíření křesťanství.

Nepomuk není tedy "jenom" rodištěm sv. Jana, ale také místem, 
kde se mu dostalo první duchovní formace a vzdělání. Když si při-
pomínáme našeho světce u jeho "kolébky" v poutním kostele, měli 
bychom si ho tedy připomínat i v Klášteře, kde začala jeho životní 
pouť vzorného kněze a vzdělance. 

Petr Jenčík,  
předseda Matice sv. Jana Nepomuckého

Slavnosti, poutě a posvícení v dubnu 2019 
ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), Myslív, Vrčeň a Prádlo

19.–21. 4.  Velikonoční triduum

22. 4. v 14:00 Mileč, kostel sv. Petra a Pavla – koncert

22. 4. v 17.00 Nepomuk, kaple Šlépěje sv. Vojtěcha – poutní bohoslužba

24. 4. v 14:30 Vrčeň, Pod Štědrým – žehnání pramene Dobrá Voda, děti z náboženství

28. 4. v 11:15 Vrčeň, kaple sv. Vojtěcha – poutní mše svatá

28. 4. v 15:00 2. neděle velikonoční, Milčice u Myslíva, kaple sv. Josefa – poutní bohoslužba

Velikonoční bohoslužby 2019 v Nepomuku 
a farnostech odtud spravovaných

MS – Mše svatá / BS – Bohoslužba slova / Obřady – Velkopáteční obřady uctívání kříže / PKS – Pobožnost křížové cesty

Datum Nepomuk Mileč Myslív Vrčeň Prádlo Měchlupy Žinkovy Neurazy

sv. Jana sv. Jakuba sv. Petra 
a Pavla

Nanebevzetí
Panny Marie

sv. Vavřince Povýšení
sv. Kříže

sv. Cyrila 
a Metoděje

sv. Václava sv. Martina

13. dubna
(sobota)

16.00 MS 15.00 MS

14. dubna
(květná neděle)

9.45 MS 8.00 MS 11.15 BS

17. dubna
(středa)

8.00 MS

18. dubna
(zelený čtvrtek)

18.00 MS

19. dubna
(velký pátek)

14.00 
OBŘADY

16.00
OBŘADY

15.00 PKC 15.00 PKC 15.00 PKC

20. dubna
(bílá sobota)

ELODENNÍ
ADORACE

21.00 VIGILIE

21. dubna
(z mrtvých vstání)

9.45 MS 8.00 MS 11.15 MS

22. dubna
(pondělí velik.)

14.00
vel. setkání

8.00 BS 11.15 BS 10.30 MS 9.00 MS
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29. 3. – 5. 5. Toulky krajinou – Josef 
Černý, výstava obrazů, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk  

5. 4. Jógový workshop s Janou 
Makovičkovou, od 19.30 do 20.00 hodin, 
přihlášení u lektorky na tel.: 723 755 871

6. 4. Velikonoční trh – hraje plzeňský 
MLS, od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí 
A. Němejce, vstup zdarma 

6. 4. Pohádka O Budulínkovi – hraje divadlo 
Kapsa Andělská Hora, od 10.00 hodin, Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

6. 4. Seminář Bachovy esence s možností 
nechat si namíchat esenci na míru, od 10.00 
do 12.00 hodin, Centrum volnočasových 
aktivit Fénix, vstupné, 220 Kč za osobu, 
fenix-nepomuk.cz, tel.: 606 032 707 

6. 4. Detektivní komedie Do hrobky 
tanečním krokem v podání divadelního 
spolku Plánice, od 19.00 hodin, Kulturní dům 
Dvorec, předprodej vstupenek KIC Nepomuk

7. 4. Ukliďme Nepomuk! Nedělní 
procházka spojená s jarním úklidem od 14.00 
hodin, sraz před hostincem Na Knárovce, 
pořádá ZO Zelených Nepomuk

9. 4. Přednáška Alexandr Berndorf 
a jeho odkaz – přednáší Pavel Motejzík, 
od 17.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstup zdarma

10. 4. Přednáška uznávaného lékaře 
a homeopata MUDr. Tomáše Lebenharta 
na téma: Jak můžeme ovlivnit zdraví našich 
dětí, očkování, homeopatie, autopatie, od 17.30 
hod., Mateřské centrum Beruška, vstupné 80 Kč 
v předprodeji / 100 Kč na místě (předprodej 
vstupenek na materskecentrum@centrum.cz)

13. 4. Velikonoční turnaj ve stolním 
tenisu, od 9.00 hodin, Městská sportovní 
hala Nepomuk, startovné 100 Kč, pořádá 
Pionýr Nepomuk, nepomuk.pionyr.cz

13. 4. Kabát revival, od 21.00 
hod, Sokolovna Nepomuk

17. 4. Koncert žáků ZUŠ Nepomuk, 
od 17.30 hodin, aula ZŠ Nepomuk

21. 4. Velikonoční zpívaná MAMBO s pečeným 
prasátkem na grilu, Goalissimo Nepomuk, 
vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek od března

22. 4. Jógový workshop s Janou 
Makovičkovou, od 18.30 do 20.00 hodin, 
přihlášení u lektorky na tel.: 723 755 871

25. 4. Jaro a Velikonoce na staré Šumavě – 
přednáška s promítáním a s malým exkursem 
o tradici Svatojanské úcty v horním Pootaví – 
přednáší PhDr. Vladimír Horpeniak 
(historik Muzea Šumavy v Kašperských 
Horách), od 17.00 hodin, ŘKF Arciděkanství 

Nepomuk (Přesanické náměstí 1), vstupné 
dobrovolné, drobné občerstvení na místě

27. 4. Otvíráme Nepomuk a Šterneberk! – 
tradiční zahájení turistické sezóny – komentované 
vycházky, zpřístupnění zajímavých objektů 
i muzeí, program, řemesla a občerstvení 
na dvoře Arciděkanství, od 10.00 do 16.00 
hodin, vstup zdarma, vstupenky na prohlídky 
dvora Šternberk přes plzenskavstupenka.
cz, více na otvirame.nepomuk.cz

27. 4. II. přírodovědná vycházka pro děti (9+) 
s výrobou bylinkových záhonků na zahrádce 
za Fénixem, od 9 do 12 hodin, cena 150 Kč, 
přihlášení předem na www.fenix-nepomuk.cz 

27. 4. Culinka – tancohrátky pro malé 
děti – dětský koutek, doprovodný program 
a dětské obědové menu, od 10.00 hod, 
Sokolovna Nepomuk, pořádá MC Beruška, 
vstupné 100 Kč na místě / 80 Kč v předprodeji 
(dítě do 2 let zdarma), předprodej na http://
beruska-nepomuk.webnode.cz

27. 4. Adolpho Gang + Sisus Ralsis – 
komorní swing-folk-punkový dvojkoncert, 
od 20.00 hodin, Zelenohorská pošta – Kavárna, 
vstupné dobrovolné, pořádá Nepal, z. s.

27. 4. – 9. 6. Klára Šelmátová – Maturitní 
práce (výstava fotografií), Zelenohorská pošta, 
otevřeno čt – ne 10.00 – 16.00 hodin, vstup volný

28. 4. Tvořivý seminář – plstěné šperky 
z vlny a šperky ze zipu, od 14.00 do 17.00 
hodin, centrum volnočasových aktivit Fénix, 
kurzovné 300 Kč (platba předem do 22. 4.)

30. 4. Pálení čarodějnic – hry a soutěže 
pro děti, zdobení máje, občerstvení vč. 
grilovaného prasete, od 16.00 hodin, areál 
hasičské zbrojnice SDH Nepomuk

30. 4. Stavění máje, od 18 hod., v parčíku 
u Holubů ve Dvorci, SDH Dvorec 

TIPY NA KVĚTEN:

4. 5. Výlet za koňmi do Kladrubec – povídání, 
čištění koníků, projížďka s lektorkou Lenkou 
Kavkovou pro děti od 8 let, sraz v 9.00 hodin 
před Fénixem, odvoz 2 auty (max. 6 dětí), cena 
kurzu 200 Kč (vč. svačiny a pití), návrat kolem 12 
hodiny, přihlášky na www.fenix-nepomuk.cz 

10. 5. Stopovačka s MC Beruška, 
start v 16.00 hodin u Knárovky

11. 5. Nepomucké (farmářské a řemeslné) 
trhy s živou hudbou a pohádkou, 
8.00–12.00, náměstí A. Němejce

18. – 19. 5. Nepomucká pouť – tradiční 
Svatojánská pouť s atrakcemi i bohatým 
doprovodným programem

OKOLÍ NEPOMUKA / DUBEN

3. – 17. 4. Velikonoce na Hradišti, otevřeno 
úterý až sobota 9.00–15.00 hodin, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště

3. 4. – 31. 5. Sirkárna Spálené Poříčí – 
výstava Českého filumenistického svazu, 
Informační centrum Spálené Poříčí

4. 4. – 18. 5. Výstava obrazů a dřevořezeb – 
Josef a Václav Kašparovi – bratři ze Žákavy, 
vernisáž 4. 4. od 17.00 hodin, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště

6. 4. Ukliďme Česko, ukliďme svět!, 
pořádá ČSOP Spálené Poříčí

6. 4. Jarní trhy, od 13.00 do 17.00 
hodin, Spálené Poříčí

6. 4. Andělská veselice – veselice 
s hudbou, od 20.00 hodin, KD Chanovice 

6. 4. – 28. 7. Výstava fotoklubu 
Nepomuk nazvaná Doteky – fotografie 
na téma doteky řemesel, vodní hrad 
Švihov, vernisáž 9. 4. od 16.00 hodin

6. 4. Velikonoční výstava v OÚ Neurazy 
od 14 do 17 hodin, ručně vyrobené velikonoční 
dekorace, ukázky zdobení kraslic, perníčků 
a mnoho dalšího, minijarmark, výstava bude 
zahájena vystoupením dětí z MŠ Neurazy ve 13.30 
hodin, pořádá OÚ Neurazy, vstup zdarma

7. 4. Výšlap kamsi do okolí, od 10.00 
hodin, DDM Domeček Spálené Poříčí

11. 4. Prof. J. Škabrada – památky a historické 
zajímavosti v okolí Chanovic z méně známých 
stránek, od 18.30 hodin, KD Chanovice

13. 4. Od vína k vínu – pochůzková degustace, 
od 11.00 do 19.00 hodin, Spálené Poříčí, večer 
v sokolovně Spálené Poříčí zahraje cimbálová 
muzika Michala Horsáka, podrobnosti na www.
odvinakvinu.cz, předprodej vstupenek IC Spálené 
Poříčí, cena 600 Kč (v den konání 650 Kč)

13. 4. Svátky jara a Velikonoc – komentovaný 
prohlídkový okruh ekologické farmy 
Olšovka (13.00 ), vystoupení žáků ZŠ Žinkovy 
(14.00), nabídka velikonočního pečiva 
od z. s. Nepomucké kuchařinky, prodej 
rukodělných výrobků, degustační soutěž 
pálenek (tel.: 603 219 131), Muzeum krojů 
a zaniklých řemesel (Březí u Žinkov, č. 
p. 35), vstupné kraslice nebo pomlázka

13. 4. – 31. 5. Setkání – výstava 
obrazů – Milan Eberl, Vladimír Všetečka, 
fotografie Jana Vinterová, Špejchar Spálené 
Poříčí, vernisáž od 16.00 hodin

16. – 17. 4. Stonožková prodejní výstava, 
zámek Spálené Poříčí (otevřeno 16. 4. od 15.00 
do 17.00 hodin a 17. 4. od 9.00 do 12.00 hodin)

16. 4. Přednáška Mgr. Markéty Havlíkové 
– Zbraně a válečnictví v době bronzové, 
od 17.00 hodin, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště

Kulturní kalendář 2019

17. 4. Jarní koncert ZUŠ Starý Plzenec, 
od 15.30 hodin, zámek Spálené Poříčí 

20. 4. Velikonoční den v útulku 
pro psy v Borovně

21. 4. Turnaj ve voleném mariáši 
o Mistra Chanovic – společenské soutěžení 
místních borců, KD Chanovice 

22. 4. Sváteční Velikonoční setkání v Milči – 
vystoupí sestry Strolené, doprovází Petr Samiec, 
od 14.00 hod., kostel sv. Petra a Pavla, Mileč

27. 4. Papírová sobota – pracovní dílna 
pro děti, Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích, zámek Hradiště

27. 4. Pouť ke svatému Vojtěchu – 
odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha, 
společenské setkání v Újezdě u Chanovic

27. 4. Den proti úložišti – společná akce obcí 
regionu proti záměru vybudovat zde úložiště 
radioaktivních odpadů (obce tzv. lokality 
Březový potok), start a cíl v Kvášňovicích

29. 4. Absolventský koncert ZUŠ 
Blovice, od 18.00 hodin, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště

30. 4. Stavění máje a pálení čarodějnic – 
tradiční akce na Chanovicku

30. 4. Stavění máje SDH Číčov / SDH 
Lipnice / SDH Lučiště / SDH Hořehledy / 
Spálené Poříčí (u sokolovny)

Kulturní a informační centrum Nepomuk 
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk 
Tel.: (+420) 371 591 167 / e-mail: infocentrum@nepomuk.cz 
Otevřeno: říjen–duben (pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin)

Zajišťujeme také předprodej vstupenek  
v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz  
Aktuální informace o akcích najdete na internetu 
pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti
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PRODEJ DOMU, 7+2 270m2,  
POZEMEK 2 028m2, NOVOTNÍKY

1 200 000 Kč

Prostorný dům před rekonstrukcí, zahrada 
1100m2 s krásným výhledem na řeku Úslavu. 
Tři sklepní místnosti, stodola. Volný ihned.

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI, 
POZEMEK 8 137m2, VRČEŇ

5 500 000 Kč

Usedlost tvoří dům s chlévy, sklady a garáží, 
stodola po rekonstrukci a budova bývalého 
katru. Pozemky lze později využít pro výstavbu 
nového rodinného bydlení.

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,  
1 742 m2, DVOREC

950 Kč/m2

Na pozemku se nachází chata a přístřešky 
na parkování, přípojky kanalizace, voda, 
elektřina. Volné ihned.

PRODEJ POZEMKU,  
3631m2, TOJICE

333 Kč/m2

Prodej pozemku v Tojicích, mírný jihozápadní 
svah, možnost výstavby rodinného bydlení. 
Nezasíťovaný, možnost připojení na elektřinu.

PRODEJ KOMERČNÍHO POZEMKU,  
6 786 m2, NEPOMUK

410 Kč/m2

Prodej pozemku ke komerčnímu využití. 
Možnost využití např. pro autokemp, stavby 
občanského vybavení, skladování, výrobu s nižší 
zátěží, ubytování apod. Voda, elektřina, jímka.

PRODEJ BYTU, 2+1, 52M2,  
NEPOMUK

1 200 000 Kč

Slunný byt v osobním vlastnictví, 
volný ihned. Čtvrté nadzemní podlaží, 
náklady na bydlení jen cca 2 150 Kč 

C
NOVINKA!

G
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Jarní výsledky mladých rybářů místní organizace 
Nepomuk a plány na jaro 2019 

S novým rokem začala i nová závodní sezóna v rybolovné technice 
(hody na terče). V tomto, pro nás rybáře nepříliš příjemném počasí, 
jsme se schovali do příjemně vyhřátých sportovních hal. Ve spor-
tovní hale v Sokolovně jsme se zaměřili na trénink hodů zátěží 
na cíl, takzvaný skish, a hodů zátěží na přesnost, arenberg. Starší 
a zkušenější děti trénují a plně se připravují na závodní sezónu 
a nováčci se seznamují s rybolovnou technikou. Kvalitu tréninků 
a píle vložené do tréninků v jarní části prověřily tři halové závody 
v rybolovné technice. První halový závod se uskutečnil 27. ledna 
2019 v Kladrubech u Stříbra. Zde nás v šesti kategoriích reprezento-
valo celkem 13 dětí z našeho kroužku. Ty své síly změřily se závod-
níky z celých západních Čech. V kategorii mladší žáci přivezl Václav 
Sýkora stříbrnou medaili a Josef Král bronzovou medaili. Naše 
mladší žákyně Helenka Vejvančická obsadila stříbrné místo ve své 
kategorii. V kategorii starších žáků se na 5. místě umístil Šimon 
Flandera. Juniorka Kristýna Kamasová přivezla z Kladrub taktéž 
bronzovou medaili. V poslední kategorii Juniorů se bratři Ondřej 
a David Holubovi umístili na zlatém a bronzovém místě. Náš tým 
z Nepomuka přivezl pohár za 2. místo v družstvech. Jako tým jsme 
byli pozváni na závody v sousedním kraji, a to do jižních Čech, kde 
se ve městě Písku uskutečnil Otavský halový pohár v rybolovné 
technice. Je nutno podotknout, že jižní Čechy jsou v tomto sportu 
nejlepším krajem. Proto pro nás byla výzva pozvání přijmout. 
V kategorii mladší žákyně jsme do poslední chvíle bojovali o místo 
na příčkách vítězů. Bohužel poslední disciplína Helence vyšla 
hůře a protivnice ji přeházely. Obdobná situace byla v kategorii 

mladších žáků, kde bratři Králů Pepa a Tomáš bojovali o 3. místo, 
které jim, snad díky nervozitě, uteklo horším výkonem v poslední 
disciplíně. Největší úspěch zaznamenala Kristýna Kamasová, která 
obsadila 3. místo v kategorii juniorek. Posledním závodem jarní 
části ,,halovek“ byl Územní halový přebor v rybolovné technice 
ve Kdyni. Na přebor se nás vydalo celkem osm napříč všemi kate-
goriemi. Ve své kategorii dominoval Vašek Sýkora se stříbrnou 
medailí. Helenka Vejvančická si svým výkonem vysloužila stříbrnou 
medaili. Ve straších žácích Šimonovi Flanderovi uteklo o jediný bod 
medailové umístění. Ale i tak nám dvě medaile a výkony dalších 
členů naší výpravy stačily na celkové 2. místo v družstvech a opět 
domů vezeme pohár. S přibývajícími teplotami se naše tréninky 
v rybolovné technice přenesou postupně na školní hřiště, kde 
budeme trénovat takzvaný pětiboj. Taktéž se začneme připravovat 
na závodní sezónu v lovu ryb na udici. Celkem nás v jarní části čeká 
šest závodů v lovu ryb udicí na plavanou, kdy největšími závody 
bude víkendový pohárový závod v Jindřichově Hradci Nova Domus 
2019 a v půlce června Mistrovství České republiky v kategoriích 
do 15 a do 20 let na řece Labi ve Štětí. V disciplíně lovu ryb udicí 
feedrovým prutem nás čeká jeden závod. V neposlední řadě nás 
čekají tři kola Zlaté udice, která prověří naše znalosti v poznávání 
rostlin, ryb a živočichů kolem vod, náš um v lovu ryb na plavanou 
a koordinovanost v rybolovné technice. Držte nám palce a sledujte 
naše výsledky na našich facebookových a internetových stránkách. 

Jan Hozman, vedoucí mládeže MO Nepomuk

jógové workshopy s Janou Makovičkovou 

pátek 5. 4. 19:30-20, pondělí 22. 4. 18:30-20, přihlášení u lektorky 
723755871

sobota 6. 4. seznámení s Bachovými esencemi, 10–12 hodin, včetně 
skript k domácímu použití a občerstvení 220, – (poté možnost 
osobní konzultace s namícháním individuální směsi cca 15minut 
– 150, – vč. lahvičky s esencí)

sobota 27. 4. 9–12 hodin,II. přírodovědná vycházka pro děti s výro-
bou bylinkových záhonků na zahrádce za Fénixem, děti 9+, 150, 
– přihlášení předem

neděle 28. 4. tvořivý seminář – plstěné šperky z vlny a šperky ze 
zipu, 14–17 hodin, 300, – předem do 22. 4.

sobota 4. 5. výlet za koňmi do Kladrubec, lektorka Lenka Kavková, 
pro děti od 8 let. Sraz v 9 hodin před Fénixem, odvoz 2 auty (max. 
6 dětí). Povídání, čištění koníků, projížďka (s sebou neklouzavé tep-
láky, holiny (dle počasí, ale většinou bývá bahno), přilbu na kolo). 
200, – včetně svačiny a pití, návrat kolem 12 hodiny k Fénixu

sobota 11. 5. Třetí ročník celostátního happeningu Férová sní-
daně (10-12 hodin) – společný piknik z toho, co kdo donese 
k pití i jídlu, neprodejní a nekomerční akce, téma fairtade, 
lokální suroviny, původ potravin, oblečení a dalších komodit…
Místo bude upřesněno, v případě špatného počasí ve Fénixu 
 
navazující program – přednášky/besedy na téma zdravých potra-
vin, ekologické kosmetiky a drogerie, workshop výroby domácí 
kosmetiky/drogerie, šití látkových sáčků na potraviny, háčkování 
houbiček na mytí nádobí...v přípravě, bude upřesněno

 
letní příměstské tábory ve Fénixu 

8. – 12. 7. Animánie – pořádá Mikroregion Nepomucko, přihlášky 
najdete na www.nepomuk.cz (děti 7-15 let, cena 600,-)

12.-16. 8. sportovně lezecký týden pro děti 6-14 let s instruktorkou 
lezení Martinou Vlasovou, 8-17 hodin, cena 2100, – (oběd, svačina, 
pití, lezecké vybavení, materiály), info a přihlašování u lektorky 
774170690

19. – 23. 8. Veselá věda, www.veselaveda.cz, přihlašování na webu 
pořadatele, 8-16 hodin, 6-12 let, 1950, – vč. oběda, svačiny a pití

Volnočasové centrum Fénix vzniklo v roce 2012 a od léta roku 2017 
ho provozuje město Nepomuk. Od té doby se snažíme uchopit jeho 
vizi na základě našich zkušeností a představ i vašich námětů a při-
pomínek a dát Fénixu dlouhodobý směr jeho letu. Shodujeme se, 
že podobné centrum má velký potenciál nejen pro Nepomuk, ale 
i pro celou ORP s 11 tisíci obyvateli. Ve Fénixu se kromě pravidel-
ných kurzů pro děti od 4 let, aktivní dospělé a seniory konají i kratší 
semináře, především o víkendech. Nabídku se snažíme neustále roz-
šiřovat, ale pro lepší fungování bude třeba strategicky postupovat 
a aktivně oslovovat potenciální lektory i zájemce o kurzy a aktivity. 
Prostory využívá Místní akční skupina sv. Jana pro konání školení 
a seminářů a také pro setkávání se zájemci o dotační výzvy, dále 
například občanské sdružení, které se věnuje školení a setkávání 
pěstounů. Vloni nás poprvé oslovila koordinátorka kulturních aktivit 
projektu Barokní region Čechy Bavorsko (Plzeň 2015) s poptávkou 
zajištění aktivit pro veřejnost na Barokních dnech v Nepomuku; letos 
poptávku rozšířili i na další místa v Plzeňském kraji. O víkendech 
probíhá doučování a tréninky taneční skupiny. O letních prázdni-
nách využijí prostory děti na třech příměstských táborech. Naší vizí je 
lépe přístupný prostor, což je nutné především pro seniory, recepce 
otevřená v době konání kurzů, kurzy během celého dne, další proná-
jmy a spolupráce, možnost nabízení co-workingu, komunitní aktivity 
za účelem zlepšování vztahů. Velmi rádi bychom také působili jako 
kontaktní místo pro různá poradenství v životních situacích – psy-
chologická, sociální, právní, finanční... Věříme, že poloha a velikost 
Nepomuku (a potažmo celého ORP) je velmi vhodná pro tak širo-
kou nabídku a kvalitní komfortní zázemí v jedné budově. Předpo-
kladem jeho skutečně kvalitního fungování je zajištění vhodného 
personálního obsazení a nový prostor pro setkávání s kuchyňkou 
a myčkou. Nyní se nabízí příležitost na Plzeňském kraji a v MAS sv. 
Jana, která by tuto naši vizi podpořila a vše se zdá na dobré cestě. 
Uvítáme vaše postřehy, náměty, nabídky spolupráce... na emailu 
fenix@urad-nepomuk.cz nebo na facebooku!

Předem děkujeme Lucie Korbová, Fénix

kancelář 
pondělí 10–12, 13–15
úterý 10–12, 13–15
středa 10–12, 13–18
čtvrtek 14–17

 
tel.: (+420) 606 032 707
www.fenix-nepomuk.cz
fenix@urad-nepomuk.cz
fb: Fénix Nepomuk

Fénix představuje vizi do budoucna
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STĚHUJEME
NAŠI KANCELÁŘ

V NEPOMUKU

Od 1. dubna budeme 
pro vás nově na adrese: 
Za Kostelem 566

Generali Distribuce a.s.
Ing. Hana Wagnerová
M 602 874 006
hana_wagnerova@generali.cz

Zástupce Generali Distribuce a.s., člena Skupiny Generali.

V Nepomuku se chystá flash mob  
k Mezinárodnímu dni tance
Flash mob je podle slovníku blesková zábavná akce, při níž se náhle 
vyskytne vícero lidí spojených společnou myšlenkou v předem určený 
čas na předem určeném místě. V pondělí 29. dubna, v den, kdy se 
slaví Mezinárodní den tance, budeme tančit ve 14:30 na kruhovém 

objezdu u Sokolovny a v 15:00 na náměstí Augustina Němejce. Přijďte 
si zatančit s námi, protože v tanci je radost a svoboda!

Zve taneční skupina Shahinez
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K
V A L I T U

dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

INTERNET
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

www.u-n.cz 373 705 705
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

Provozovna: Seč 111, Blovice, tel.: 371 520 349, info@kovoodpad.cz 
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Ochutnejte kvalitní vína 
z Čech, Moravy a Itálie

poradíme s výběrem osobně i online
možnost pravidelné dodávky vín  

(měsíčně, čtvrtletně, ročně)
připravíme balíčky i degustace na míru

 
S kartou Unibrick sleva 0–7 %. 

Možnost osobního odběru vín v Srbech 
a v prodejně stavebnin Unibrick s.r.o. 
v Nepomuku, nebo dovoz v okruhu 

15 km od Srb za 50 Kč, při objednávce 
nad 1000 Kč dovoz zdarma.

www.vkpodkaplickou.cz

Firma INTERIORS manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující  
pracovní pozice: 
 
 
—  Truhlář – nábytkář 

Místo pracoviště: Kasejovice 
Vyučení nebo praxe v oboru

—  Montážní dělník v zahraničí / koordinátor montáží 
vyučení v oboru truhlářství 
jazykové znalosti – NJ – AJ  
výborné platové podmínky 
Práce v Německu

—  Obsluha CNC 
dvousměnný provoz 
orientace v dřevovýrobě 
truhlář/nábytkář 
výborné platové ohodnocení

—  Administrativní pracovník, pracovnice 
Hledáme administrativního pracovníka  
pro pomoc hlavní účetní. 
Znalost účetního systému Pohoda 
Němčina na komunikativní úrovni

—  Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů 
dvousměnný provoz 
výborné platové ohodnocení 
práce na dílně v KasejovicícH

 
Pracoviště: 
INTERIORS manufacture&design a.s. 
335 44 Kasejovice 337

Kontaktní osoba:  
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246 
Životopisy zasílejte na email:  
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Nabídka platí od 27.3. do 23.4.2019  
v prodejně „U Stodoly“
Tvaroh jemný Ranko 250g 17,90 Kč
Rodinné 82% 200g  22,90 Kč
Romadur 100g 23,90 Kč
Brick listové těsto 275g 22,90 Kč
Uz. Krkovice bk cena za 1kg 109,00 Kč
Uzené ocásky cena za 1 kg 99,00 Kč

Nabídka platí od 27.3. do 9.4. 2019  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
ACTIVIA 120 g mix druhů 9,90 Kč
Bohunka smetanový dezert 130g mix druhů 11,90 Kč
Rodinné 82% 200g 22,90 Kč
Uzené ocásky cena za 1 kg 99,00 Kč 
Písecká duš. šunka výběr. cena za 1 kg 149,00 Kč

Nabídka platí od 10.4. do 23.4. 2019  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk 
Eidam cihla 30% cena za 1 kg 119,00 Kč
Choceňský jemný tvaroh kostka 250g 17,90 Kč 
JČ pomazánkové 150g mix druhů 21,90 Kč
Uz. Krkovice bk cena za 1kg 109,00 Kč
Písecké špekáčky cena za 1 kg 99,00 Kč 
 
Nabídka platí od 27.3. do 9.4.2018 
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Parodontax F 50 ml 34,90 Kč
Ariel prášek Color 3,6 kg 199,90 Kč

zveme vás / inzerce inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra 
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell 

typu Araukana . Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks. 
Prodej: 9. dubna, 3. května a 4. června 2019 / Nepomuk– 

u fary – 16.20 hod. Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod, tel. 601 576 270, 728 605 840,  

www.drubezcervenyhradek.cz

vedoucího technického úseku 
na provozu vodovodů a kanalizací

Požadavky na uchazeče:
 − vzdělání – středoškolské nebo vysokoškolské 

(směr stavební nebo vodohospodářský)
 − znalost problematiky vodárenství výhodou
 − orientace ve vodohospodářské legislativě výhodou
 − zkušenosti s vedením lidí a schopnosti 

samostatného řízení svěřeného úseku
 − odpovědnost a samostatnost
 − ŘP skupiny B

Nabízíme:
 − zajímavé finanční ohodnocení (placené přesčasy)
 − stabilní pracovní zázemí 

s pravidelnou pracovní dobou
 − příspěvek na penzijní připojištění
 − příspěvek na stravování
 − služební mobil
 − možnost služebního vozidla k soukromým účelům

instalatér pro venkovní rozvody
(nástup možný ihned)

Požadavky na uchazeče:
 − vzdělání – vyučení v oboru instalatér 

nebo v jiném příbuzném oboru;
 − praxe ve vodohospodářském oboru výhodou;
 − ŘP skupiny B;
 − pracovní náplň – zhotovování vodovodních 

a kanalizačních řadů a přípojek, 
včetně výměny vodoměrů;

 − pracovitost, spolehlivost, 
samostatnost a důslednost.

Nabízíme:
 − zajímavé finanční ohodnocení včetně 

placených přesčasových hodin;
 − pracovní doba od 06.15 do 14.45 hod.;
 − pracovní smlouva na dobu neurčitou;
 − služební telefon a automobil;
 − příspěvek na stravování a penzijní připojištění. 

Pokud Vás naše nabídka zaujala,  
zašlete svůj životopis na  
info@kav-plzenec.cz 
Bližší informace na  
tel.: (+420) 602 238 906.

šikovného parťáka, nejlépe studenta, 
na výpomoc v projektování vodovodní 
a kanalizační sítě pro obce v okolí Plzně

Požadavky na uchazeče:
 − základní znalosti práce s programem AutoCAD;
 − ukončené minimálně středoškolské vzdělání;
 − chuť přiučit se novým věcem 

v oblasti projektování;
 − pracovitost, spolehlivost, 

samostatnost a důslednost.

Nabízíme:
 − finanční ohodnocení 100–150 Kč / hod. 

(dle zapracovanosti);
 − volná pracovní doba od 06.15 do 14.45 hod.;
 − vlastní PC v projektové kanceláři;
 − získáte kvalitní přípravu pro budoucí 

práce v oblasti projektování.

Pokud Vás naše nabídka zaujala,  
zašlete svůj životopis na
divis@kav-plzenec.cz. 
Bližší informace na  
tel.: (+420) 728 933 108.
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Koupím tahací harmoniku – heligonku, akordeon, chromatiku, altový 
saxofon i v nálezovém stavu. Jsem sběratel a muzikant. Tel. 728230625

Prodám palivové dřevo, štípané. Tel. 603 393 517

Prodám levně náhradní díly na Saxo, v Nepomuku, levně. Tel. 732 986 501

Pronajmu garáž u sokolovny. Tel. 603 257 106

Koupím štípač na dřevo, nejlépe 10 tun. Tel. 381 245 334

Prodám oblečení po dětech, levně. Více info na tel. 602 400 537  
nebo certice.v@seznam.cz

Prodám kamerunského chovného berana a ovci, celkem za 1500 Kč.  
Tel. 605 718 730

řádková inzerce

Dne 20. dubna 2019 by oslavila 
62. narozeniny naše milovaná  
manželka, maminka, babička

paní Jaroslava Jechurová. 

S láskou vzpomínají manžel,  
dcery, syn a vnoučata.

vzpomínka

Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 7. dubna 2019 uplyne sedm let, 
co nás navždy opustil 

pan Zdeněk Kouba.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 
manželka, syn a dcera s rodinami 
a všechna vnoučata. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.

vzpomínka

Pracoval vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál,
za vše dobré, co vykonal,
tichý spánek buď mu přán.

S hlubokým zármutkem oznamujeme,  
že 8. března 2019 náhle zemřel  
pan Karel Šlajer ve věku nedožitých 91 let. 

Rodina Šlajerova

vzpomínka

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal …

Dne 7. dubna uplyne jeden smutný rok,  
co nás navždy opustil 

pan Josef Mašek.

S láskou vzpomínají manželka, 
děti a vnoučata.

vzpomínka

Nikdy nezapomeneme  
na toho, kdo nám moc schází.

Dne 8. dubna 2019 uplynou dva  
smutné roky, kdy nás navždy opustil  
pan Herbert Václav Vořechovský.

S láskou vzpomíná manželka,  
sestra s rodinou a ostatní příbuzní.
Ti, kdo jste ho znali, vzpomeňte 
v modlitbě s námi.

vzpomínka
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Novinky z výrobního areálu Dvorec

Blahopřání

Václav a Helena Vokáčovi z Čmelín slaví 
55 společných let od svatby 28. března 1964.

Blahopřejí děti Helena, Iveta a Václav s rodinami, 
vnoučata Tomáš, Jan, Jonáš, Matěj, Tomáš, 

Veronika, Magdaléna Nela a Vendula a pravnučky 
Terezka a Emička.

Kupón na řádkovou inzerci najdete v minulých číslech novin či v IC Nepomuk.
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