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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.

Nezapomínáme na naše osvoboditele
Fotografie k článku na protější straně,  
autoři fotografií Adéla a Milan Demelovi.

Slovo starosty

 
 
 
 
 
Vážení občané,

letošní nepomucká pouť se, myslím, vyda-
řila. A to i přesto, že se tak úplně nepovedlo 
slavnostně zavěsit v kostele sv. Jana nový 
lustr. Naštěstí se nikomu nic nestalo a lustr 
si vyžádal jen drobnou opravu. Nyní už je 
na svém místě a doporučuji si ho prohléd-
nout. Chtěl bych tímto poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě a zajištění 
pouti a umožnili nám si ji užít. A také bych 
chtěl poděkovat těm, kdo se starali a starají 
o naše hosty, ať už z Ameriky nebo z Brazí-
lie. Čeká nás návštěva prefekta Ernandese 
s manželkou a doprovodem z partner-
ského města Sao Joao Nepomuceno, včetně 
radního pro kulturu Ricarda s dalšími 
umělci. Ve chvíli, kdy noviny vychází, jsou 
za námi volby do Evropského parlamentu. 
Doufám, že jsme volili v hojném počtu 
a byla to šťastná volba. Téma tohoto čísla 
se zabývá spornou hranicí mezi Nepomu-
kem a Klášterem a dotčenými bytovými 
domy. Na obou stranách je vůle k dohodě, 
tak věřím, že najdeme to nejlepší možné 
řešení, které bude vyhovovat především 
obyvatelům těchto domů. Na závěr bych 
chtěl popřát nepomuckému Sokolu, který 
slaví již 150 let svého trvání, a proto mu 
v novinách věnujeme zvláštní přílohu, aby 
sokolská myšlenka, že v zdravém těle je 
zdravý duch, byla stále živá. Nazdar!
 
Jiří Švec, starosta města

Nezapomínáme na naše osvoboditele

 
 
 
 
 
 
 
Na samém počátku minulého měsíce jsme si v našem městě důstojně připomněli vítězný 
konec II. světové války. Před 74 lety byl Nepomuk osvobozen americkou armádou. V pátek 
3.  května navštívila Nepomuk patnáctičlenná skupina Američanů ze státu Wisconsin, z města 
Two Rivers, které je partnerem města Domažlice. A po celý víkend město hostilo další dva 
vzácné hosty z USA, kterými byli John Torrison (synovec Wayne Nelsona, tragicky zahynulého 
člena posádky sestřeleného US bombardéru B-24J Liberator 22. 2. 1944 na Dubči) s manželkou 
Christine, ti k nám přiletěli z městečka Valders, také z Wisconsinu.
Při vzpomínkovém aktu v pátek odpoledne na Dubči, kterého se zúčastnila řada významných 
osobností včetně zástupců velvyslanectví USA, naši američtí hosté a veřejnost s doprovodem 
početné skupiny na historických válečných vozidlech, přednesl John Torrison úchvatný projev 
zaměřený na 75. výročí zmiňované tragické události a současně na 74. výročí osvobození západ-
ních Čech americkou armádou. 

Páteční akce byla završena strhujícím jedinečným divadelním představením „The 
Accidental Hero“ (Náhodný hrdina) v sále hotelu U Zeleného stromu v podání Patricka 
Dewaneho o životním příběhu a osudech jeho dědečka, Čechoameričana Matta Konopa. 
Ten se jako podplukovník americké armády a příslušník slavné 2. pěší divize zúčastnil 
vítězného tažení Evropou od vylodění v Normandii až po završení jeho válečné pouti v naší 
zemi, kde našel i své kořeny. Patrick Dewane byl za svůj obdivuhodný herecký výkon odmě-
něn dlouhotrvajícími ovacemi. Sám sdílel své nadšení z dokonalého prostředí, ve kterém 
mohl své představení uskutečnit.

V sobotu 4. května dopoledne jsme se sešli s našimi milými hosty v městském muzeu, 
kde na místě expozice Liberatoru B-24 došlo za přítomnosti jejích spoluautorů Jiřího 
Koloucha a Karla Fouda k otevření kufru člena posádky Haiga Kandariana s jeho osob-
ními věcmi, nepřebernými originálními dokumenty, původními fotografiemi a množstvím 
korespondence. Tuto vzácnost, kterou k nám přivezl přes oceán právě John Torrison, 
darovala našemu muzeu Kandarianova rodina, za což jí patří převeliký dík. Můžeme se 
proto těšit na další zajímavé rozšíření muzejní expozice. 

Sobotní program pokračoval setkáním v obci Prádlo, se zastaveními u pomníku pad-
lých v obou světových válkách, u stromu Raye Nouryho na návsi a na hřbitově u místa 
původního hrobu posádky B-24. Následovala cesta do Plzně s prohlídkou dobového vojen-
ského tábora, účastí na odpolední části programu oslav osvobození na centrálním náměstí 
a nakonec prohlídkou velmi zajímavé výstavy historických válečných letadel s příjemnou 
přátelskou diskuzí s organizátory v hangáru na letišti v Líních.

Na nedělní dopoledne zajistil Milan Demela našim hostům Torrisonovým přímou účast 
v „Convoy of Liberty“ v Plzni. Jízda na jeho Jeepu v dlouhém konvoji po Klatovské třídě, 
lemované z obou stran tisíci oslavujících lidí, byla pro ně dle jejich slov neuvěřitelným 
a ohromujícím zážitkem. Cesta z Plzně pak vedla přes Domažlice, kde jsme se připojili 
k hlavním oslavám osvobození. 

Počasí sice nebylo o tom víkendu zrovna nejpřívětivější, přesto to byly dny skutečně vyve-
dené a nezapomenutelné. Díky Bohu za takové srdečné osobní zážitky s přáteli, se kterými 
bychom se však nepoznali bez předchozích krutostí II. světové války. Také díky za svobodu, 
ve které je nám umožněno žít; za svobodu, kterou nadále společně musíme bránit! Nezapomí-
nejme proto, že svobody si musíme vážit a trvale ji chránit tak, abychom o ni už nikdy nepřišli.

Pavel Jiran, zastupitel města

Manželé Torissonovi na Dubči

Manželé Torissonovi u nakloněného obelisku

Convoy of Liberty v Plzni 
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Prohlídky zámku Zelená Hora  
pro širokou veřejnost: v letošním 
roce v termínu 29. 6. – 7. 7. 2019 
(vyjma 1. 7.) v čase 9:30–18:00. 

Více informací na  www.zelenahora.cz

Z jednání zastupitelstva 
města Nepomuk (ZMN) 
dne 25. dubna 2019
ZMN schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
a jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se reguluje 
užívání zábavní pyrotechniky.  Dle této vyhlášky je užívání a pro-
vozování zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích města 
zakázáno s výjimkou noci z 31. 12. na 1. 1. Rada města Nepomuk 
může na základě žádosti pořadatele akce udělit výjimku.

Z důvodu velkého počtu svateb ZMN jmenuje dalšího oddávajícího 
Václava Kováře.

ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění 
dopravní obslužnosti v roce 2019 ve výši 129 360 Kč a na pět párů spojů 
v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, 
město - Nepomuk, železniční stanice a zpět ve výši 73 920 Kč. 

ZMN schvaluje na základě doporučení příslušných komisí rozdělení 
finančních prostředků z dotačních programů města (podrobnosti 
uvedeme v příštím čísle Nepomuckých novin).

ZMN schvaluje finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. ve výši 
452 500 Kč jako spoluúčast města Nepomuk na projektu Udržovací 
práce na víceúčelovém hřišti Dvorec u Nepomuka.  

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

Základní škola v Blovicích 
informuje

Základní škola, zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona, je sou-
částí SŠ a ZŠ Oselce, nachází se v Blovicích, 5. května 621. Škola 
se skládá ze základní školy a základní školy speciální. V základní 
škole poskytujeme základní vzdělání žákům s lehkým mentálním 
postižením, s více vadami a autismem. V základní škole speciální 
poskytujeme vzdělání žákům se středně těžkým a těžkým mentál-
ním postižením a žákům se souběžným postižením více vadami 
a s autismem. Výhodou školy je internátní zařízení, školní klub 
a školní družina. Škola využívá dvě budovy, vyučuje se v kmeno-
vých třídách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Máme 
vybavenou ICT učebnu, školní kuchyňku, tělocvičnu, dílnu a školní 
pozemek. Pro relaxaci žáků slouží velká místnost školní družiny 
a zahrada s oddechovým a sportovním koutkem. Internátní zařízení 
je umístěné ve vedlejší budově, kde se nachází i školní jídelna. Žáci 
po ukončení základního vzdělání mají možnost následně pokračo-
vat ve studiu vybraného učebního oboru v rámci školy. 

Pracoviště Blovice ZŠ 
Setecká 235, 33601 Blovice
+420 371 522 200
zvpo-blovice@cbox.cz

Podpora péče o pomníky, 
válečné hroby a pietní místa 
na území Plzeňského kraje 2019
Již jen do 28. 6. 2019 12:00 je možné podávat žádosti do dotač-
ního titulu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa 
na území Plzeňského kraje. Především se jedná o udržovací a obno-
vovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění 
stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě 
pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných přípa-
dech i na jejich zhotovení. Pomníkem se pro účely tohoto dotač-
ního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní 
desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické udá-
losti, významné osobnosti, první a druhý československý odboj 
nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938–
1945 nebo komunistického režimu. Za pomník se v rámci tohoto 
titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, 
hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány 
zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, 
a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené 
Ministerstvem obrany.

Žadatelé: vlastník objektu či nemovitosti – fyzické osoby, 
fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dob-
rovolné svazky obcí. Předpokládaný celkový objem finančních 
prostředků 1 000 000 Kč. Maximální požadovaná částka žádosti 
o dotaci 100 000 Kč. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uve-
deny v pravidlech na webu: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Zemřel herec Václav Postránecký 

Ve věku 75 let zemřel v úterý 7. května představitel generála z fil-
mové adaptace Černých baronů Václav Postránecký. Tento dlou-
holetý člen Činohry Národního divadla získal v roce 1995 Cenu 
Thálie za roli Podkolatova v inscenaci Gogolova Revizora. Ztvárnil 
také mnoho filmových a televizních rolí, jmenujme alespoň kome-
dii S tebou mě baví svět, seriály Cirkus Humberto nebo Četnické 
humoresky. Věnoval se také dabingu a vyučoval na FAMU. V letech 
2005 až 2011 byl prezidentem Herecké asociace.

Nepomučtí se zúčastnili 
Navalis v Praze

Zástupci Matice svatého Jana Nepomuckého se 15. května, tra-
dičně v předvečer svátku našeho nejslavnějšího rodáka, aktivně 
zapojili do pražských svatojánských oslav Navalis v Praze. Letošní 
účast měla opět něco navíc. Při loňských Navalis byla naše skupina 
doplněna několika zástupci našeho partnerského města São João 
Nepomuceno a i letos se k naší skupině připojil jeho zástupce, 
kterým byl profesor Luis Pontes, samotný původce vzniku našeho 
česko-brazilského partnerství. 

Text i foto Pavel Jiran, člen Matice SJNVáclav Postránecký 3. července 2016 na Zelené Hoře při své přednášce 
k promítání Černých baronů z maringotky Pavla Čadíka, foto Milan Demela.

STĚHUJEME
NAŠI KANCELÁŘ

V NEPOMUKU

Od 1. dubna jsme  
pro vás nově na adrese: 
Za Kostelem 566
(dříve fotograf Emil Sýkora)

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

Zástupce Generali Distribuce a.s., člena Skupiny Generali.
Otevírací doba: Po, Út, St, Čt  08.30–12.00  13.00–17.00,  
 Pá  08.30–15.00
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Nepomucká pouť ovládla město Krátké zprávy

Vrčeň v Toulavé kameře: V neděli 28. dubna odvysílala Česká tele-
vize v pořadu Toulavá kamera reportáž o Vrčeni, kde byla k vidění 
kaple sv. Vojtěcha i kostel sv. Vavřince, keramika Jitky Kahounové 
a také archeologické vykopávky z období baroka.

Poděkování paní Radové za květinovou výzdobu: Děkujeme paní 
Heleně Radové, vedoucí prodejny květin Kopretina, která na vlastní 
náklady vyzdobila na nepomuckou pouť procesní sochu sv. Jana 
Nepomuckého.  Nepomučtí farníci

Vodní záchranáři se pokusili vyzvednout sochu sv. Jana Nepomuckého 
z Lipna: Čeští a rakouští záchranáři hledali 11. května na dně 
vodní nádrže Lipno sochu sv. Jana Nepomuckého z 18. století, 
která stávala na mostě v obci Dolní Vltavice. Sochu se pro špatnou 
viditelnost a množství sutin najít nepodařilo. Lipenští záchranáři 
to ale neberou jako neúspěch, akce umožnila výměnu zkušeností 
s rakouskými kolegy. Další hledání nevzdávají.

Dvorečtí zahrádkáři fungují už šedesát let: Český zahrádkářský svaz 
Dvorec oslaví 60 let od založení organizace. Ustavující schůze byla 
13. února 1959 v hostinci U Buriánků.

První památník Evropy bude na Štědrém: Jedním ze čtyř finalistů 
v Programu ČSOB pomáhá regionům je v Plzeňském kraji zájmové 
sdružení Pod Zelenou Horou s projektem památníku Díky, Evropo! 
na úpatí vrchu Štědrý. Památník by měl mít skutečnou tvář prv-
ního Evropana – sv. Vojtěcha, vytvořenou podle dochované lebky, 
a upomínat na společné evropské hodnoty.

Paní Rašínová oceněna plaketou Péče o válečné hroby: Pamětní pla-
ketu převzala paní Marie Rašínová ve středu 24. dubna na Krajském 
úřadě Plzeňského kraje spolu s devíti dalšími osobami. Paní 
Rašínová pracuje v oblasti památkové péče na Městském úřadu 
v Nepomuku od roku 2002. Za dobu této činnosti se zasloužila 
o opravy celé řady pietních míst jako například v obci Bezděkovec, 
Starý Smolivec, Mladý Smolivec, Radošice, Budislavice apod. Plaketa 
je symbolickým oceněním příkladné a záslužné práce v této oblasti.

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

V období od 15. 4. 2019 do 14. 5. 2019 nepomučtí policisté řešili 
řadu případů, kdy bychom vás s některými z nich rádi seznámili. 
Začneme případy z oblasti BESIP.

Ve večerních hodinách dne 17. 4. 2019 hlídka OOP Nepomuk 
zastavila v ulici Blatenská v obci Dvorec osobní automobil zn. 
Škoda Octavia. Jeho řidička byla podrobena testu na přítomnost 
návykových látek, který byl pozitivní na přítomnost látky pervitin. 
Policisté dále zjistili, že žena není držitelkou řidičského oprávnění.

Následujícího dne v odpoledních hodinách bylo nepomuc-
kou policejní hlídkou kontrolováno v obci Srby osobní vozidlo 
zn. Škoda Fabia. Řidič automobilu byl podroben testu na přítom-
nost návykových látek, který byl rovněž pozitivní na přítomnost 
látky pervitin.

V odpoledních hodinách dne 22. 4. 2019 nepomučtí policisté 
zastavili v ulici U Školky v obci Dvorec osobní automobil zn. Peu-
geot. Během dopravní kontroly řidič budil dojem, že je pod vlivem 
návykové látky. Podezření potvrdil provedený test, pozitivní na pří-
tomnost látky pervitin.

Následujícího dne, rovněž v odpoledních hodinách, hlídka 
OOP Nepomuk kontrolovala v obci Kotouň osobní automobil zn. 
Škoda Felicia. Jeho řidič byl pod vlivem marihuany.

Dne 24. 4. 2019 nepomučtí policisté zastavili ve večerních hodi-
nách mezi obcemi Dvorec a Klášter řidiče automobilu zn. Renault 
Megane Scenic. Vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu 
a jeho řidič nebyl držitelem řidičského oprávnění. 

Ve večerních hodinách 28. 4. 2019 zastavila hlídka OOP Nepo-
muk v obci Sedliště řidiče motocyklu, na kterém nebyla umístěna 
registrační značka. Řidič nebyl držitelem řidičského oprávnění. 
Hlídka jej podrobila dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 
1,34 promile alkoholu v dechu. Dále jej policisté podrobili testu 
na přítomnost návykových látek, který byl pozitivní na přítom-
nost opiátů, marihuany a pervitinu. Zajímavostí jistě je, že řidič 
byl starší 50 let. 

Hlídka OOP Nepomuk asistovala v časných ranních hodinách 
dne 5. 5. 2019 u dopravní nehody osobního automobilu zn. Audi 
A4 na silnici č. I/20 u odbočky na Horažďovice. Dechovou zkouš-
kou byla u řidiče zjištěna hodnota 1,79 promile alkoholu v dechu.

Téhož dne v nočních hodinách nepomučtí policisté odhalili 
v obci Dvorec řidiče, který řídil automobil zn. Volkswagen Trans-
porter, na němž byly umístěny registrační značky z jiného vozidla.

V pozdních večerních hodinách dne 6. 5. 2019 zastavila hlídka 
OOP Nepomuk na křižovatce u Borku osobní automobil zn. Peu-
geot 306. Řidič byl podroben testu na přítomnost návykových látek, 
který byl pozitivní na látku pervitin.

Odpoledne 9. 5. 2019 nepomučtí policisté kontrolovali v obci 
Žinkovy osobní automobil zn. Hyundai, jehož řidič „nadýchal“ 
0,51 promile alkoholu v dechu. O 20 minut později stejná hlídka 
zastavila mezi obcemi Nepomuk a Žinkovy automobil zn. Volksw-
agen Transporter. Při dopravní kontrole vyšlo najevo, že řidič má 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel. 

Dále se policistům podařilo v uplynulém období vypátrat dvě 
osoby. Dne 24. 4. 2019 nepomucká hlídka dopadla v obci Mladý 
Smolivec nezletilého chlapce, který uprchl z diagnostického ústavu. 
Dopoledne 1. 5. 2019 policisté vypátrali v obci Třebčice muže, 
po kterém pátrala Služba kriminální policie a vyšetřování Most. 

Nutno ještě podotknout, že odpoledne 11. 5. 2019 nepomučtí 
policisté ve spolupráci s hlídkou OOP Blovice vypátrali v obci Zhůř 
muže, který předtím telefonoval na linku 158 s úmyslem spáchat 
sebevraždu. Neštěstí zabránil včasný příjezd policejní hlídky.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Vážení občané, v minulém čísle Nepomuckých novin jsme 
psali na straně 7 o rekonstrukci nepomucké úpravny vody. Jste 
spokojeni s kvalitou pitné vody ve městě? Nyní máte možnost 
se vyjádřit na diskuzním fóru města Nepomuk.

?

Za krásného počasí si návštěvníci svatojánské 
pouti o víkendu 17. – 19. května dosyta užívali 
připravený kulturní i duchovní program, ale 
také pouťové atrakce a množství stánků, které 
zaplnily centrum města.

Nepomuk otevřen 
pro další sezónu
V sobotu 27. dubna mohli návštěvníci již 
tradičně nahlédnout do mnoha zajímavých 
objektů v Nepomuku a tentokrát poprvé 
i do dvora Šternberk.
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Pokračuje rekonstrukce 
Zelenodolské ulice

Před započetím stavby byly opraveny vodovodní a kanalizační 
přípojky, u kterých byl zjištěn havarijní stav. Současně na žádost 
majitelů nemovitostí nemajících přípojky vody a kanalizace byly 
tyto provedeny. Stavba byla zahájena dne 23. října 2018. Součástí 
stavebních prací je položení nového asfaltového povrchu v úseku 
od označení konce obce před most u klášterského rybníka. Druhou 
částí je vlastní rekonstrukce povrchu Zelenodolské ulice v úseku 
od kašny k označení konce obce, která zahrnuje přeložku plyno-
vodního řadu včetně přípojek, nový asfaltový povrh komunikace, 
parkovací stání, chodníky a zastávku pro autobusy. Předpoklá-
dané ukončení prací je v srpnu 2019. Podíl města Nepomuk činí 
3 651 000 Kč bez DPH, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje 
9 800 000 Kč bez DPH. V současné době se dokončuje přeložka ply-
novodního řadu a plynových přípojek. Následovat bude provádění 
povrchů komunikace a chodníku včetně vybudování nových přípo-
jek uličních vpustí. V části úseku bude muset být provedena sanace 
podložních vrstev z důvodu neúnosného (zvodnělého) podloží. 
Stavba je časově náročná z důvodu velkého množství inženýrských 
sítí, které byly uloženy při budování v minulých letech v podklad-
ních vrstvách vozovky. Proto je nutné provádět v některých úsecích 
hutnění podloží drobnou mechanizací, aby nedošlo k poškození 
jednotlivých rozvodů plynu, elektřiny a sdělovacích kabelů.

město Nepomuk

Přestupní uzel Nepomuk – 
Dvorec se proměňuje

Stavební práce byly zahájeny začátkem dubna 2019. Dodavatelem 
prací je Berdych plus, spol. s r. o. se sídlem Pražská 1178/II, 337 01 
Rokycany. Došlo k částečnému odstranění skladby stávající komu-
nikace, provedení přeložky plynovodního řadu. Probíhají práce 
na ochránění inženýrských sítí – datových a telekomunikačních 
kabelů. Pokračují práce na vybudování nové opěrné zdi nákladové 
rampy. Byla provedena demolice nefunkční čistírny odpadních vod 
vybudované dříve pro budovu ČD. Dojde i na zkrácení koleje u nákla-
dové rampy. Zahajují se práce na novém veřejném osvětlení. Dokon-
čení prací se předpokládá do 15. září 2019. Stavba zasahuje citelně 
do provozu odbavování cestujících zejména pro nástup a výstup 
od výpravní budovy. Je omezena i plocha pro parkování osobních 
automobilů naproti pekárně z důvodu přeložení provizorních auto-
busových zastávek. Toto nepříjemné omezení však ve finále přinese 
novou přestupní plochu pro autobusy a parkování osobních vozů. 
Vznikne zde i několik odstavných míst pro umístění kol.

město Nepomuk

Do Nepomuku přijede parní vlak
Jako součást akce Českých drah Jihočeské léto s párou bude 
16. června v rámci oslav 120 let trati 203 na trase Blatná – Nepo-
muk a Blatná – Strakonice vypraven parní vlak. Jízdy jsou plánovány 
s lokomotivou 354.195, zvanou Všudybylka a vozy Ce a Ci. Změna 
programu a lokomotivy vyhrazena. Více informací na www.cd.cz

Učitelé se vzdělávali na seminářích

 
 
 
 
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku uspořádala pro 
učitele v období duben–květen 2019 v rámci projektu Místní akční 
plán ve vzdělávání ORP Nepomuk II několik zajímavých vzděláva-
cích seminářů. 

Jedním z nich byl například workshop Líný učitel, v němž 
lektor, psycholog a didaktik Robert Čapek, přiblížil pedagogům 
moderní didaktickou filozofii budování třídního klimatu a pod-
porujícího vyučování. Nabídl netradiční pohled na školu / naše 
školství a učitele seznámil s filozofií „líného učitele“, který reali-
zuje ve vyučování vhodné metody a aktivity, správně hodnotí, rov-
nocenně komunikuje, férově odměňuje a trestá a realizuje ve třídě 
příhodná pravidla. Seminář byl velkou inspirací pro všechny uči-
tele, kteří chtějí učit dobře a efektivně.

Zájemci se mohli zúčastnit také 30hodinového úspěšného mezi-
národního programu dr. Thomase Gordona Teacher Effectiveness 
Training – Škola bez poražených. V průběhu tohoto kurzu lek-
torky Hana Čechová a Lenka Králová předaly pedagogům základní 
komunikační dovednosti a nástroje řešení konfliktů, které potře-
bují učitelé pro budování kvalitních vztahů se svými žáky. Učitelé 
se praktickým procvičováním učili zvládat vypjaté situace ve třídě 
a řešit konflikty tvůrčím způsobem, který přináší oboustrannou 
spokojenost. Efektivním komunikačním dovednostem, tentokrát 
v rovině učitel–rodič, se věnoval i seminář Michala Dubce „Mně to 
doma nedělá“ aneb Komunikace s rodiči, ve kterém se pedagogové 
seznámili s principy komunikace, která je v souladu s fungováním 
našeho mozku, pomáhá zlepšit sebeovládání a dosáhneme s ní 
většího porozumění s ostatními. Poděkování patří Volnočasovému 
centru Fénix a zaměstnancům Hotelu U Zeleného stromu za pomoc 
při organizačním zajištění těchto vzdělávacích akcí.

Pavlína Jandošová, MAS svatého Jana z Nepomuku

ČRS, z.s., místní organizace 
Nepomuk, Vás všechny 
srdečně zve na 3. ročník 
Nepomucké plavané

Závod je součástí Plzeňského Grandslamu

KDY: 5. 7. 2019 / KDE: revír Úslava 5 pod rybníkem v obci Kláš-
ter u Nepomuka. Propozice závodu na stránkách MO Nepomuk 
www. mo-nepomuk3.webnode.cz Přihlášky posílejte na e-mailovou 
adresu  b.kohoutova.b@seznam.cz nebo na tel. číslo p. Hozman – 
723 749 838. Startovné: 300Kč (Nutno zaplatit předem p. Hozma-
novi, p. Loudovi). S ohledem na omezené prostory je nutné včas 
všechny závodníky nahlásit. Pro všechny závodníky a doprovody 
je zajištěné občerstvení.

Jízdní řád:
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Nefestík podesáté

V polovině června se v našem městě uskuteční programově nejbo-
hatší a stylově nejrozmanitější kulturní podnik, jaký se zde ode-
hrává. Multižánrový hudební, filmový a divadelní festival Nefestík 
oslaví jubilejní desátý ročník. Akce, která začínala na Malé letní 
scéně, je již dlouhá léta zabydlena v malebném areálu Zelenohor-
ské pošty, jejíž nejrůznější zákoutí vytvářejí kulisu hned několika 
scén – vystoupení se tak odehrávají na zahradě, nádvoří, ve sklepení 
či nově v barokních stájích.

Hlavní složku programu festiválku představuje hudba. Kapel či 
živých hudebních projektů tak najdeme v třídenním rozpisu na půl 
druhé desítky. Obdobný počet obsáhne i seznam jmen DJů. Pro 
letošní rok prošly sítem dramaturgie festivalu například plzeňské 
Lusky, garage-rock´n´ rollová partička, která hraje sice jen necelý 
rok, ale na svém kontě má již dvě EP, dále rakovničtí Manon Meurt, 
shoegaze kapela kombinující vrstvené noisové kytarové plochy, 
hypnotickou basovou linku a zasněné vokály zpěvačky Kateřiny 
Elznicové, nebo pražští Shakk-Attack s těžkým dubovým zvukem 
z londýnského undergroundu doplněným jazzující dechovou sekcí. 
Komponované vystoupení Tři barvy folku představí tvorbu tří růz-
ných písničkářů, konkrétně Michala Willie Sedláčka, Petra Petit 
Boháče a Hynka Kočího. Strakoničtí Delusion přináší ochutnávky 

z ranku nabroušeného hardcore/punku. Sukulent Sound z Kame-
nice nad Lipou naproti tomu fúzují etnické vlivy z orientu, Afriky 
či Karibiku s funkem a hip-hopem. Novinkou je i plzeňská art-roc-
ková skupina Radosta, jejíž tvorba je inspirována kultovní filmo-
vou komedií Kulový blesk. Z největší dálky, až z polské Wrocławi, 
dorazí reggae-dubový projekt Dubrising. Po něm zakončí sobotní 
večer písečtí JZLF (alias Jablko znetvořené lidským faktorem), kteří 
kombinují veselé ska a energický punk-rock. Nedělní hudební pro-
gram je již jen zcela relaxační, nesoucí se zejména v houpavých ryt-
mech reggae. Mezi vystupujícími posledního festivalového dne tak 
nalezneme charismatickou zpěvačku Kateřinu Becherovou s novým 
projektem Bechy & Fee nebo projekt nestora české reggae a world 
music Karla Babuljaka – Chichimeků.

Nefestík není ovšem jen hudební festival, ale také festival diva-
delní. Letos tak opět přivítáme kritikou oceňovaný Teatr Novogo 
Fronta v čele s Irinou Andreevou, který zahraje rodinné představení 
Ademenato! o vlivu člověka na digitální vysílání, nebo Divadelní 
jednotu Brázda s pásmem absurdních skečí. Dále vystoupí karlo-
varské Divadlolo s interaktivní hrou Tucet nebo George Konečný 
s IMPROzápasem. Chybět nebude slam poetry ani loutkové divadlo 
pro děti – Tomáš Běhal zahraje v sobotu po poledni pohádku Golem. 
V sobotu vystoupí též nepomucká taneční skupina Shahinez.

Filmovou sekci představují letos zejména dokumenty z filmo-
vého festivalu Jeden svět doplněné Ozvěnami Ekofilmu, animo-
vanými filmy od studentů FAMU i amatérskou tvorbou. Součástí 
programu festivalu bude i zahájení výstavy prací studentů pražské 
UMPRUM v prostoru Otevřené galerie Zelenohorské pošty.

Akce je benefiční, to znamená, že její výtěžek, který pochází 
zejména z dobrovolného vstupného, poputuje na dobročinný účel. 
O tom, jaký konkrétně, rozhodnou sami návštěvníci v participa-
tivní anketě.

Nefestík se uskuteční o víkendu 14.–16. června. Pokud máte rádi 
nekomerční hudbu, současné divadlo a nezávislou filmovou tvorbu, 
neměli byste si ho nechat ujít. Akce tohoto záběru se v Nepomuku 
koná jen jednou do roka!

Jakub Kurc, ředitel festivalu 
Pavel Kroupa, dramaturg divadelní scény

Johánek se účastnil krajské přehlídky dětských 
divadelních souborů Tartas 2019

V březnu jsme se již po několikáté zúčastnili oblastní přehlídky 
dětských divadelních souborů  Tajtrlík, tentokrát v Klatovech. 
Když jsme tam jeli, měli jsme smíšené pocity. Dáme to? Nedáme? 
Ještě před týdnem jsme totiž nevěděli, jestli dokážeme naše sna-
žení dotáhnout do konce. Měli jsme pocit, že to vůbec neumíme, 
nemohli jsme „to“ dát dohromady. Hru jsme si podobně jako 
loni vymysleli sami – tedy samozřejmě za pomoci paní učitelky 
Vopalecké, která náš soubor vede. Scénář neexistuje, vše hrajeme 
tak, jak cítíme.

Když jsme pak 19. března přijeli do Klatov a odehráli naše 
představení, byli jsme se svým výkonem docela spokojeni. Že ale 
přijde zpráva, že postupujeme do kraje, to nikdo z nás nečekal! 
Jako jediná základní škola mezi ostatními ZUŠkami! Paráda! Naše 
nadšení a radost z nás čišely na dálku! Nemohli jsme tomu uvěřit! 
Najednou tu byl pátek 26. dubna. Po vyučování nás rodiče a paní 
učitelky dopravily do Dobřan do kina „K“, kde až do neděle pro-
bíhalo ono krajské kolo divadelní přehlídky pod názvem TARTAS. 

Pořadatelé pro nás měli připraveno mnoho skvělých aktivit, 
které nám měly zajistit zábavu i poučení. Hned první den jsme se 
zúčastnili průvodu masek městem. Každý soubor měl své téma, 
které se mělo týkat české historie. My měli samozřejmě Johánka 

z Nepomuku a jeho družinu. Cestou na náměstí jsme předváděli 
různá domluvená gesta a pohyby na určité slovo. Byla to legrace.

Každý den jsme zhlédli několik soutěžních představení. Některá 
se nám líbila, některá ne, a některým jsme asi zcela neporozuměli. 
Možná to bylo i tím, že náš soubor měl jednoznačně nejmladší 
herce. My jsme své představení předvedli v sobotu odpoledne. 
Potěšil nás velký ohlas publika a dlouhý potlesk.  Abychom neměli 
mezi představeními dlouhou chvíli, přihlásili jsme se (podle našich 
zájmů) do takzvaných dílniček, ve kterých jsme se učili ztvárňovat 
různé postavy či zvířata, kreslili jsme nebo zpívali. Všechny sou-
bory spaly ve škole, kde měl každý přidělenou svou třídu. Nevím, 
jak ostatním, ale „Johánkovým“ dětem se vůbec nechtělo spát, 
obzvláště po sobotní diskotéce, kde jsme se pěkně vyřádili a také 
našli nové kamarády. V neděli jsme zhlédli posledních pár vystou-
pení a vyslechli si závěrečné hodnocení. Do dalšího kola postoupil 
jen jeden soubor, a to ten, u kterého bychom to vůbec nečekali. 
I tak mu ale držíme palce, aby uspěl na Dětské scéně.  Domů jsme 
se vrátili se spoustou zážitků a vůbec nám nedocházelo, že druhý 
den nás opět čeká škola.....

Kristýna Hošková, 8.C

Termín a téma
volné místo / kapacita ke dni 10. 5. 2019

Kontakt

0. běh
Putování za zvířátky
23.6. – 29.6.2019
2/40

Martin Běle  
Tel: 604 212 140
martin.bele@wuerth.cz

1. běh
      
30. 6.–13. 7. 2019
obsazeno

Jakub Vosyka  
Tel: 725 501 042
jakub.vosyka@seznam.cz

2. běh 
Světem Jumanji
14. 7. – 27. 7. 2019
10/80

Václav Horník  
Tel: 723 985 759                                                          
kasmen@seznam.cz

3. běh 
Šmoulové
28. 7. – 10. 8. 2019
5/80

Miloslava Brejchová  
Tel: 739 336 091
miloslava.brejchová@gmail.com

4. běh
Plavba za pokladem kapitána Jacka Sparrowa
11. 8. – 23. 8. 2019
15/80

Marie Vokurková  
Tel: 734 172 522                                                    
marri.v@seznam.cz

5.běh Sojšín
Proleť rokem s Pegasem
3.8. – 17. 8. 2019
15/60

Miroslav Hejlík  
Tel: 777 041 962 
Tel2: 721 078 070(tábor)
e‑mail: mhejlik@seznam.cz

Dále pořádáme 5. běh ve Svojšíně cena 
poukazu je 4490,- . Táborové poukazy si 
můžete zajistit u hlavních vedoucích táborů.

Tábory 2019

Pionýrská skupina Nepomuk pořádá na táborové základně 
v Přebudově u Kasejovic čtyři dvoutýdenní a jeden týdenní 
letní tábor pro děti. Cena pobytu na přebudovských dvou-
týdenních táborech je u 1.–4. běhu 3.800,- a pro pionýry 
3.300,-  a cena pro týdenní „nulťák“  tábor pro rodiče s dětmi 
(Pro děti  do  6 let : 1 200 Kč, pro děti 6 – 12 let : 2 000 Kč,   
12 – 16 let 2200 a pro dospěláky: 2500 Kč).

mailto:martin.bele@wuerth.cz
mailto:jakub.vosyka@seznam.cz
mailto:kasmen@seznam.cz
mailto:miloslava.brejchová@gmail.com
mailto:marri.v@seznam.cz
mailto:mhejlik@seznam.cz
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Patrik Keller představuje  
Zelenou Horu v sevření smrtihlavů

Text: Hana Staňková

Přede mnou sedí Patrik Keller, policista, historik a autor knihy 
Zelená Hora v sevření smrtihlavů s podtitulem Kompletní historie 
Nepomucka v období Protektorátu Čechy a Morava, která 
vychází na konci května v nákladu 600 kusů. Knihu ještě nemáme 
v ruce, ale bude velmi obsáhlá, 800 stran a 250 fotografií. 

Jak byste doporučil knihu čtenářům?
Je to knížka pro každého, koho zajímá Nepomucko za protekto-
rátu od sportu po holocaust. Kniha má devatenáct kapitol, kdy 
první kapitola začíná 1. zářím 1938 a poslední končí 31. prosincem 
1945. Čtenář tam najde kompletní historii obcí Nepomuk, Kláš-
ter, Dvorec a Vrčeň s přesahem do širšího regionu. A najde tam i 
lidi, kteří bojovali buď v československých zahraničních jednot-
kách, nebo v německých jednotkách. K tomu jsou čtyři dodatky 
– zmíním životní příběh odbojáře Antonína Šnejdárka a kritický 
přepis deníku ruského vojáka, který působil na Kasejovicku.

Jak jste se dostal k napsání takto rozsáhlé knihy?
Na gymnáziu v Blovicích jsme měli napsat dějepisnou ročníkovou 
práci na téma klášter v Chotěšově. Mně se do toho tehdy nechtělo, 
protože Chotěšov mi nebyl nijak blízký, tak jsem si „vyběhal“, že 
budu zpracovávat německou armádu v Blovicích v letech 1939 – 
45. Bavilo mě to, tak jsem pokračoval i ve svém volnu. A potom 
během prázdnin jsem narazil v knihkupectví na knížku o Příbrami 
v roce 1945 a zaujalo mě, že byla vydána vlastním nákladem. Řekl 
jsem si, že bych byl taky schopen to vydat. Takhle vznikla knížka 
Blovicko vojenská část a pak Blovicko civilní část. A když jsem je 
dokončil, tak jsem uvažoval o stejném zpracování pro Starý Plzenec 
nebo Nepomuk. Nakonec jsem si vybral Nepomuk. 

Jak dlouho to trvalo?
Sedm let. Takových šest let trvalo psaní a poslední rok dolaďování, 
aby ta knížka dobře vypadala. 

Říkáte psaní, ale předpokládám,  
že to bylo také pátrání po informacích.

Celkem jsem vyslechl skoro padesát lidí, buď přímo pamětníků 
těch událostí anebo třeba jejich dětí. A k tomu jsem navštěvoval 
archivy. Blovický archiv, to je základ, v Praze Národní archiv, Archiv 
bezpečnostních složek, byl jsem v archivu v Třeboni, ve Vojenském 
archivu a něco mi dohledávali přátelé na Slovensku. 

Setkal jste se s něčím nečekaným?
Hodně mě zaujala místní židovská populace, protože tomu se zatím 
nikdo nevěnoval. A dodneška jsou tam otazníky, přes všechen 
čas, který jsem na tom strávil, protože víceméně k tomu existují 
tři různé prameny, které se kryjí tak z padesáti procent a zbytek si 
protiřečí. Když se toho v budoucnu někdo ujme, tak budu rád, ale 
nevím, jestli ještě něco vypátrá. Pak je ještě velmi zajímavý příběh 
spojený s bombardérem na Dubči, protože tam došlo ke krimi-
nálnímu aktu a je tam ještě jedenáctá oběť, která pak zahynula 
v koncentračním táboře.

Šlo o ten ukradený prsten?
Ano, já jsem náhodou narazil na složku, když se to po válce vyšet-
řovalo. Je tam zpracována jak ta krádež, tak objasňování ze strany 

četnictva a potom gestapa. Je zajímavé, že ten četník, který to řešil, 
byl po válce podezříván z horlivosti ve prospěch okupantů.

Což mě přivádí k tomu, že jsem slyšela dva díly 
pořadu Historie českého zločinu Českého rozhlasu, 
jejichž jste spoluautorem, a tam se také vyšetřovaly 
kriminální činy a po válce to bylo přezkoumáváno.

Tyhle dva případy jsou v knížce taky, našel jsem je ve složkách 
trestní komise ONV. Všechny osoby, které byly podezřelé z kolabo-
race, byly souzeny a menší prohřešky, to znamená provinění proti 
národní cti, řešily trestní komise, které zřizovaly obce. A v těch 
spisech se dají najít strašně zajímavé věci.

A jak se to objevilo v Českém rozhlase?
Už nějakých devět let spolupracuji s Muzeem Policie ČR v Praze a 
oni mě doporučili paní Janečkové z Českého rozhlasu, když shá-
něla místní badatele, kteří by se na tom projektu podíleli, protože 
oni chtěli mít záběr přes celou republiku.

Co plánujete do budoucna?
Kromě Českého rozhlasu, kde budu mít ještě asi dva případy, teď 
zpracovávám Kasejovicko, obvod četnické stanice od roku 1918 
do roku 1945. Postupně dávám dohromady i životopisy přísluš-
níků bezpečnostních sborů z jižního Plzeňska, kteří zahynuli za 
2. světové války. A dál sháním fotografie říšskoněmecké armády 
a německých bezpečnostních složek na území jižního Plzeňska. 
Z toho časem plánuji vytvořit nějakou fotografickou publikaci.

Křest knihy bude 29. června v Městském muzeu 
v Nepomuku od šesti hodin. Co se bude dít?

Proběhne samotný křest, poté krátké povídání o té publikaci. Bude 
to spojeno s nějakým menším občerstvením a s výstavou, na které 
bych chtěl ukázat ještě něco jiného než v knize. Výstava zůstane 
v muzeu tak čtrnáct dní, tři týdny. Čtenáře tímto srdečně zvu.

Děkuji za rozhovor i za pozvání.

Dodávám, že knihu je možné zakoupit v nepomuckém 
Infocentru do konce června za 790 Kč, poté bude stát 890 Kč. 

Do Brazílie se svatým Janem –  
za svatým Janem – část 2.

V minulém čísle jsme psali o tom, jak se zrodila myšlenka navští-
vit brazilské město Sao Joao Nepomuceno, dnes bychom vám rádi 
přiblížili naše zážitky z cesty. Dlouhé putování začalo v pátek v pod-
večer na ruzyňském letišti. Menším letadlem (typu tramvaj – jak 
komentovali někteří) jsme se přemístili do Říma. Odsud jsme letěli 
Airbusem jedenáct hodin do Ria de Janeira. Sedadla byla napaso-
vaná blízko sebe, takže místa na nohy bylo pramálo. Cesta byla 
úmorná. V Riu jsme přistáli v sobotu brzy ráno (posun času je pět 
hodin). Už kolem šesté bylo horko, přechod z naší studené české 
kotliny byl tedy prudký. V Riu se o nás starali krajané z tamního 
krajanského spolku. V sobotu jsme měli naplánovaný hlavně hotel 
a odpočinek na pláži, bylo nutné se po cestě dát do pořádku a akli-
matizovat se na zdejší podnebí. V neděli už nás čekal první koncert 
na jihoamerickém kontinentu, a to v kostele Candelaria. Ráno jsme 
se vydali s českými průvodci za místními památkami. Část naší 
výpravy se zúčastnila mše v Metropolitní katedrále sv. Šebestiána. 
Byla právě Květná neděle. U nás se příchod Ježíše do Jeruzaléma 
připomíná průvodem s větvičkami kočiček a jiných rašících dřevin, 
v Riu byly před katedrálou připraveny palmové ratolesti. I když 
v různých zemích mívají při bohoslužbách své zvyklosti, příjemné 
je, že základ bohoslužby je stejný, proto člověku nevadí rozdílné 
jazyky. Stále se v obřadu orientuje. A tak se klidně modlí Otčenáš 
česky, zatímco soused portugalsky, a vřele si navzájem popřejí 
Pokoj s tebou. Odpoledne jsme se chystali na koncert. Vyskytly 
se obavy kvůli předpovědi počasí, hlásili silný déšť, kvůli kterému 
hrozívá v Riu kolaps dopravy. Naštěstí nakonec pršelo jen mírně. 
Očekávali jsme, zvyklí z domova, že ve starobylém kostele bude 
chladněji. To jsme se ale spletli. Pobrukování větráků nás v kostele 
provázelo celou dobu a stejně se tam obtížně dýchalo. Chrám však 
byl nádherný a lidé velmi přívětiví. Někteří krajané byli silně dojatí. 
A my ostatně taky. V Riu jsme navštívili ještě turisty oblíbenou 
Cukrovou homoli a sochu Krista, což byl pro nás také fascinující 
zážitek. Ke Kristu se jelo zubačkou pralesem, kde volně rostly naše 
pokojové rostliny, vřeštěli papoušci a skákaly opice. Nahoře nás 
ohromila majestátnost sochy i úžasný výhled na město. Některé 
z nás měly i slzy v očích. V úterý pro nás přijeli přátelé ze Sao Joao 
Nepomuceno. S nimi jsme absolvovali poměrně náročnou něko-
likahodinovou cestu horami po nevalných silnicích. Zastávka 
v půvabném muzeu tak byla nejen zdrojem nových poznatků, ale 
i vítaným odpočinkem. Večer jsme pak dosáhli našeho cíle. V Sao 
Joao jsme byli velmi srdečně přivítáni. Po celou dobu pobytu o nás 
všichni svatojánští úžasně pečovali. Připravili pro nás zajímavý 
program. Viděli jsme například místní farmu, továrnu, vojenskou 
přehlídku či zámek. Navštívili jsme základní školu, zazpívali jsme 
tam i několik českých lidových písní. Děti byly hodně živé, proto 
paní ředitelka moderovala celý program přes mikrofon, aby ji 
vůbec bylo slyšet. Ve čtvrtek se pak pro nás chystalo překvapení. 
Byli jsme pozváni do nahrávacího studia, abychom se podíleli 
na natočení písně o svatém Janu Hino a Sao Joao Nepomuceno. 
Klip byl zveřejněn na youtube.com ve svátek sv. Jana 16. května. 
Kromě sólisty Martina Vydry a sboru Canto Nepomucenum v něm 
můžete vidět i sbor z města Sao Joao Nepomuceno, další brazilské 
umělce a orchestr. Jsme velmi poctěni, že jsme mohli být součástí 
tohoto projektu. Večer se někteří členové výpravy zúčastnili boho-
služby s obřadem mytí nohou, který je typický pro Zelený čtvrtek. 
Dvanáct lidí bývá vybráno, aby jim kněz, tak jako Ježíš svým apoš-
tolům při poslední večeři, symbolicky omyl nohy. I jednomu členu 
naší výpravy se dostalo této pocty. Na Velký pátek jsme se připra-
vovali na další hudební vystoupení, a to na hudební doprovod 
divadelního ztvárnění některých událostí ze života Ježíše Krista 
a zejména jeho ukřižování. U nás bychom hovořili o tzv. pašijových 

hrách. Celou událost večer sledovaly na prostranství u kostela sv. 
Jana Nepomuckého asi dva tisíce lidí. Na Bílou sobotu byly naplá-
nované dva koncerty, dopoledne v centru na pouličních slavnos-
tech a odpoledne v sále místního muzea. Zatímco venku panovalo 
bezstarostné veselí, v sále se vytvořila atmosféra plná hlubokého 
dojetí a vnitřní radosti ze setkání obou kultur. Pan starosta Švec 
předával panu starostovi  Ernandesovi  José da Silva sochu svatého 
Jana Nepomuckého od mladého českého řezbáře Petra Steffana 
z Městečka Trnávka, která byla do Sao Joao Nepomuceno dopra-
vena zcela zdarma diplomatickým letadlem Ministerstva zahranič-
ních věcí.  Tentokrát se slzám dojetí neubránili ani muži. Během 
pobytu společně vytvořili smlouvu o partnerství obou měst, vzdá-
lených od sebe téměř deset tisíc kilometrů. V navázání osobního 
přátelství jim nepřekážela ani jazyková bariéra. Vlastně nikomu 
z nás. Večer jsme náš pobyt zakončili návštěvou velikonoční vigilie 
ze slavnosti Vzkříšení. V neděli ráno jsme se vypravovali na zpá-
teční cestu za zpěvu procesí, které vyšlo z druhého konce města 
v šest hodin a směřovalo ke svatojánskému kostelu, kde v sedm 
začínala hlavní velikonoční mše svatá. To jsme se však již museli 
vydat do Ria, abychom stihli náš let. Během pobytu se nám nevy-
hnuly nepříjemnosti, hned první den jsme díky zlodějům v Riu 
přišli o jednu kabelku a došlo i na zdravotní obtíže, kterými si 
prošel každý člen výpravy. Přesto jsou naše vzpomínky krásné. 
Děkujeme našim brazilským hostitelům za úžasnou péči v jejich 
domovech a za vřelé přijetí. Rádi je přivítáme u nás.

V červnu přijede do Nepomuka výprava ze Sao Joao Nepomu-
ceno a my už se moc těšíme na shledání. Určitě si ani vy nenechte 
ujít jejich koncert či jinou příležitost k setkání. 

Jana Vopalecká, sbormistryně Canto Nepomucenum, 
a Jiří Švec, starosta

foto Pavel Motejzík
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Téma: Bytové domy "Na Vinici" 

Ministerstvo vnitra rozhodlo, že bytové domy "Na Vinici", o které vede spor město 
Nepomuk s obcí Klášter, patří do katastru obce Klášter. Podle vyjádření starostky 
Kláštera paní Petry Zeidlerové by Zastupitelstvo obce Klášter uvítalo ukončení této 
záležitosti dohodou. V obci Klášter proběhlo v pátek 17. května veřejné jednání 
Zastupitelstva obce, kde byla tato věc jedním z bodů programu. 

V loňském roce Zastupitelstvo města Nepomuk opakovaně neschválilo dohodu 
o změně hranic katastrálního území mezi městem Nepomuk a obcí Klášter, která 
by přiřazovala k Nepomuku pozemky pouze pod bytovými domy „Na Vinici“ s při-
lehlými parkovacími plochami, které jsou nyní na katastru obce Klášter. Zastupitelé 
města Nepomuk požadovali úpravy tak, aby budoucí hranici oddělovala komunika-
ce vedoucí od Dvorce zadem okolo „Knárovky“, čistírny odpadních vod až k Červe-
nému mostu, přičemž komunikace by byla ještě v katastrálním území Nepomuk. 

 
 
 
 
Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:  
Jaké je vaše stanovisko k této věci  
a jakou dohodu navrhujete? 

Václav Novák (KSČM)
Je potřeba svolat mimořádné Zastupitelstvo společně se zástupci 
obce Klášter. Nyní mám málo informací, až si sedneme ke stolu 
a budeme o všech aspektech diskutovat a uslyším argumenty obou 
Zastupitelstev, pak si vytvořím názor.

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce)
Bohužel se obávám, že moje odpověď nebude zrovna fundovaná. 
Jako řadový zastupitel, a asi nebudu sám, nemám vůbec žádné 
informace o probíhajícím sporu, za dobu mého krátkého půso-
bení se nic takového na Zastupitelstvu neprojednávalo. Samo-
zřejmě řešení dohodou je vždy nejrychlejší, jde o to, aby nedošlo 
k zbytečným problémům například s výměnou dokladů bydlících 
občanů, zmatkům v adresách a podobně. Trochu by to zavánělo 
Kocourkovem, pokud to již nezavání. 

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Vzhledem k lokalitě bytovek, o které se vede spor, bych použil rčení 
z Černých baronů: „Není to absurdní???“ Dohadovat se o věci, která 
podle mého názoru je jasně daná (obslužnost, TKO, voda,...), je 
zbytečné. Na druhou stranu se jako město nemůžeme divit obci 
Klášter, která měla na město Nepomuk určité požadavky, které byly 
striktně odmítnuty. Já osobně se domnívám, že pokud by již dříve 
byla mezi Nepomukem a Klášterem vstřícná diskuze, nemuselo 
k této situaci vůbec dojít. Chtěl bych podotknout, že dominantou 
okolí je Zelená Hora a v zájmu obcí by mělo být s touto památkou 
naložit tak, aby prospěla všem okolním obcím k jejich rozvoji a zvi-
ditelnění. Také nevím, jak zní navrhovaná dohoda obce Klášter, 
takže se k tomuto nemohu vyjádřit. Jako zastupitel jsem zklamán 
a mrzí mě, že důležité a aktuální informace se k nám vůbec nedo-
stávají. Pokud se o něčem jedná, máme pouze dvě možnosti, buď 
souhlasit, či nesouhlasit – a to až na Zastupitelstvu, kde již není 
žádný prostor pro diskuzi. Nejsem s tím spokojen, chtěl bych evo-
kovat i ostatní ke změně systému. 

 

Obrátili jsme se s uvedenou otázkou 
tentokrát i na starostku obce Klášter:

Petra Zeidlerová (Pro obnovu vesnice, bezp.)
Moje osobní stanovisko se může rozcházet se stanoviskem ostat-
ních členů Zastupitelstva. Počkejme si tedy na výsledek veřejného 
jednání, na kterém se snad zastupitelé obce dohodnou na rozumné 
věci. S tímto následně půjdeme na jednání se zástupci města Nepo-
muk a dojdeme, doufejme, k rozumné shodě.

A co vy? Jak byste řešili situaci sporných  
pozemků a obyvatel bytových domů „Na Vinici“?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?
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Nepomuk hostil 15. konferenci spolku 
Genius loci českého jihozápadu 

Již podruhé spolek Genius loci českého jihozápadu spojil své síly 
s Městem Nepomuk, Mikroregionem Nepomucko a Spolkem přátel 
starého Nepomuku a uspořádal po roce další konferenci, tentokrát 
na téma „Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu“. 
Jednání, jehož se zúčastnilo jedenáct referujících, se uskutečnilo 
13. května v přednáškovém sále městského muzea.    

Pravidelný účastník konferencí GL Luděk Krčmář ze Západo-
českého muzea v Plzni se ve snaze představit pozdějšího světce 
jako právníka zaměřil v příspěvku Proces s Janem Nepomuckým 
na právní aspekty sporu s králem Václavem IV.  Sochař Václav Česák 
jako zástupce Matice sv. Jana Nepomuckého pojal světcovu postavu 
jako objekt současného uměleckého ztvárnění. Zároveň pohovo-
řil o plánech Matice v rámci příprav na výročí blahořečení (2024) 
a svatořečení (2029) a snahách přeměnit v budoucnu Nepomuk 
na poutní místo. Pavel Kroupa z plzeňského pracoviště Národního 
památkového ústavu se v příspěvku Svatojánské památky v Nepo-
muku nejprve stručně zmínil o bohaté tradici poutí v období baroka, 
poté se podrobně věnoval jednotlivým památkám města. Upozor-
nil také na specifika Nepomuku: Na rozdíl od jiných lokalit, které 
jsou obvykle místem úmrtí světců, je Nepomuk místem světcova 
narození, navíc se v jeho okolí propojují hned tři kulty – kromě sv. 
Jana i kult vojtěšský a mariánský. Dopolední blok uzavřel Michal 
Tejček z Domu historie Přešticka, který v příspěvku Pracoviště 
Jana Nepomuckého. Arcibiskupský dvůr, arcibiskupská konzistoř 
a arcibiskupský soud ve světle soudních akt z roku 1377 seznámil 
posluchače na příkladu komplexního protokolu z jednání praž-
ského arcibiskupského soudu (jednalo se o spor o faru v nedalekém 
Vícově) s tehdejší soudní praxí.  

Odpolední blok zahájil další z pravidelných účastníků kon-
ferencí GL Ondřej Kolář, prezident občanského sdružení Colle-
gium Artium a starosta Prácheňské umělecké besedy. V příspěvku 
s názvem Svatý Jene z Nepomuku… Karel Havlíček Borovský jako 
katolík se zamyslel nad Havlíčkovými postoji k náboženství, 
potažmo ke katolicismu. Upozornil na skutečnost, že se Havlíček 
stal po své smrti předmětem různých interpretací, z nichž některé 
ho neprávem zařadily mezi důsledné ateisty. Přednášející též obrá-
til pozornost k masarykovskému pojetí Havlíčka i k nově vydávané 
korespondenci našeho předního spisovatele a novináře. Viktor 
Kovařík z Národního památkového ústavu v Plzni se v příspěvku 
Barokní sochařská díla sv. Jana Nepomuckého na základě bohaté 
fotodokumentace podrobně věnoval obnově světcových soch, jež 
proběhla v letech 2014–2018 ve Stříbře, Vejprnicích a Poběžovi-
cích, a podrobně pohovořil o restauraci portálu nepomuckého kos-
tela v Nových Mitrovicích. Posléze zmínil objekty, které se budou 
restaurovat v nejbližší době, a poukázal na další sochy, jež by si 
neodkladnou obnovu vyžadovaly. Marie Bílková z Matice sv. Jana 
Nepomuckého promluvila na téma Ostatky svatých v poutním kos-
tele sv. Jana Nepomuckého. Podala přítomným podrobný vyčerpáva-
jící výklad, přičemž neopomněla uvést ani stručnou charakteristiku 
jednotlivých světců.    

Závěrečný blok zahájila Veronika Vanišová z Právnické fakulty 
UK v Praze, která se v příspěvku Sv. Jan nepomucký – právník: obraz 
práva 14. století ve světle příběhu sv. Jana Nepomuckého opět vrátila 
k problematice právní praxe 14. století. Nejprve objasnila jednot-
livé právní pojmy, poté se podrobněji zaměřila na právo kanonické 
a jeho kodifikaci ve Statuta Ernesti (1349), v závěru se pak soustře-
dila na žalobu Jana z Jenštejna jako na jednu ze situací, v níž došlo 
k prolomení kanonického práva. Emeritní členka katedry českého 
jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU Ladislava Lederbuchová 
přednesla tematologickou studii Svatý na mostě – obraz sv. Jana 
Nepomuckého v české literatuře, přičemž z dějin naší literatury 
uvedla řadu příkladů, počínaje kronikou českou Václava Hájka 

z Libočan přes epigramy Karla Havlíčka Borovského, romány Aloise 
Jiráska (Mezi proudy, Temno) až k Pochvale svatých patronů českých 
Karla Schulze a románu Jiřího Šotoly Svatý na mostě. Na základě 
srovnávací analýzy dospěla k tradici „dvojjohánkovství“ započaté 
Václavem Hájkem z Libočan, uvádějícím ve své kronice pod stej-
ným jménem dvě osoby – zpovědníka a generálního vikáře. Objas-
nila, proč v této situaci zvítězila postava zpovědníka: V příběhu 
vystupovala královna, tedy postava budící soucit, dále zpovědník 
zůstávající věrný církevnímu slibu, což je typický prvek kurtoazního 
románu apelujícího na mravnost. Příběh lidové představy o Janu 
Nepomuckém byl tedy podle Lederbuchové dotvořen dříve, než 
došlo ke kanonizaci. Obsáhlá studie bohužel nemohla být prezen-
tována ve své celistvosti, ostatní příklady z české literatury přinese 
až tištěná verze sborníku. Vladimír Červenka, pracovník Státního 
oblastního archivu v Plzni, pracoviště Klášter, v příspěvku P. Viktor 
Michka (1875–1947): životní příběh spoluzakladatele Svatojánského 
muzea v Nepomuku přítomné seznámil s osobností katolického 
kněze, který během svého života zanechal výrazné stopy ve Lnářích 
a Stádlci, kde zasáhl do mnoha oblastí společenského a kulturního 
života. Jeho zájem patřil i nově zakládanému Svatojánskému muzeu 
v Nepomuku, jemuž věnoval řadu exponátů a pro něž financoval 
pořízení vitrín. Závěr jednání patřil generálnímu vikáři Českobu-
dějovické diecéze Mons. Davidu Henzlovi, který zhodnotil sou-
časný ekonomický stav diecéze a nepomucké farnosti. Na základě 
geografických a historických podmínek vysvětlil, proč je právě tato 
diecéze nejchudší v celé republice.  

Konference pokračovala ještě téhož dne prohlídkou Svatoján-
ského muzea a fary, následujícího dne pak exkurzí, v níž účastníci 
navštívili zámek v Oselcích a pod vedením Vladimíra Červenky si 
prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kotouni, sv. Jakuba 
v Kasejovicích a klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Lnářích. 
V pořadí 15. konference GL opět prokázala zájem jak profesio-
nálních, tak amatérských badatelů o minulost, ale i budoucnost 
regionu. Další setkání, tentokrát na zámku Hradiště u Blovic, se 
uskuteční v rámci 16. konference GL pod názvem „Příběh bronzu 
a železa.“

Marta Ulrychová

Pšeničky vystupovaly v Plzni

 
 
 
Dětský lidový soubor Pšeničky Kasejovice ze Základní umělecké 
školy Nepomuk, pobočky v Kasejovicích účinkoval v nedávné době 
dvakrát v Plzni. Nejprve nám byla nabídnuta agenturou R. L. A. 
Stalion Plzeň možnost vystoupit se svým programem 18. dubna 
v rámci Velikonočních trhů na náměstí Republiky.   

Sešli jsme se půl hodiny před začátkem našeho prvního vystou-
pení před pódiem, které vévodilo trhům s desítkami stánků prodá-
vajících trhovců. Za deset minut tři už jsme stáli na pódiu a během 
našeho ladění si pan zvukař nastavil mikrofony. Ve tři hodiny začalo 
naše vystoupení, které přilákalo od stánků spoustu malých i vel-
kých návštěvníků. Náš program se skládal opět z lidových písní 
a říkadel, doplněný byl velikonočními koledami. V závěru „veliko-
nočního“ bloku proběhlo veřejné „vyšupání“ všech vystupujících 
děvčat Dannym Blankem a Honzou Járou krásnými pomlázkami. 
Ty nám upletl tatínek Petr Jára. Své vystoupení pod plzeňskou věží 
jsme ukončili příznačně stejnojmennou písničkou Plzeňská věž. 
Po krátkém odpočinku už jsme znovu stáli na pódiu a v 16 hodin 
začali naše druhé vystoupení. To proběhlo opět za velikého zájmu 
návštěvníků a stejně tak tomu bylo i u našeho posledního vystou-
pení, které začínalo v 17.00 hodin.

Musím pochválit děti ze souboru, že všechna tři vystoupení 
bez problémů zvládly a více než tři hodiny se maximálně soustře-
dily. Poprvé si tak vyzkoušely pozici profesionálních muzikantů!

Druhé naše vystoupení v Plzni proběhlo 1. května v plzeň-
ské ZOO na statku Lüftnerka v programu „Zpívání pod májkou“. 
Počasí se na nás chvíli před začátkem vystoupení mračilo, ale jak-
mile začal program, tak se umoudřilo. Jako první vystoupil „pod 
májkou“ plzeňský dětský lidový soubor Plzeňáček, po něm jsme 
nastoupili my. Obě vystoupení byla občas doprovázena bučením 
krav, bečením ovcí nebo kokrháním kohoutů. Není se čemu divit, 
vždyť jsme hráli na statku! V našem programu jsme vyměnili veli-
konoční koledy za jarní a májové básničky.

Když jsme dohráli a odcházeli z improvizovaného pódia, vyzval 
nás pan učitel z plzeňského Plzeňáčku, ať si s nimi ještě několik 
lidových písní zazpíváme. Tak vznikl společný soubor ZUŠ Nepo-
muk a ZUŠ Plzeň.

S potěšením musím říct, a stejný pocit měli i přítomní rodiče 
dětí z Pšeniček, že v konfrontaci s Plzeňáčkem náš soubor rozhodně 
nezanikl a v některých ohledech jej možná i předčil…

Ještě před prvním vystoupením v Plzni jsme uspořádali 
3. dubna v kasejovické tělocvičně výchovný koncert pro všechny 
žáky prvního stupně ZŠ, který byl generální zkouškou našeho 
velikonočního programu. Zde si svoji premiéru na vozembouch 
„odbyla“ Romana Blanková, která tak zastoupila svého nepřítom-
ného syna Sashu.  

V sobotu 6. dubna jsme využili pozvání ze Spáleného Poříčí 
a vystoupili na tamním Jarním jarmarku. Byli jsme vřele přivítáni 
a zřejmě i nádherné slunečné počasí přispělo k dobrému pocitu 
nás všech z dobře odvedené „práce“.  Od zástupkyně města paní 
Mgr. Ivany Pasekové jsme obdrželi i děkovný dopis, který byl adre-
sován řediteli ZUŠ Nepomuk panu Stanislavu Vaníkovi.

A co nás čeká dále?
1. 6. 13.00 hod. Oslavy 120. výročí založení SDH Kladrubce
8. 6. 17.00 hod. Včelařská schůze – Hotel Dvorec
23. 8. XXV. Mezinárodní folklorní festival v Písku 2019
28. 8. Pohádkový statek Břasy-Vranovice

Na některém z našich vystoupení se na Vás těšíme na viděnou! 
Za soubor Pšeničky Oldřich Ondrušek, učitel ZUŠ Nepomuk
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Exkurze do automobilky

O našich žácích v dílnách Střední školy Oselce jsme už v Nepomuc-
kých novinách informovali. Po ukončení práce v dílnách v návaz-
nosti na polytechnický kroužek v Oselcích (v průběhu roku jej 
navštěvovalo cca 20 žáků 7.–9. ročníků) jsme vyrazili na exkurzi 
do výrobního závodu společnosti Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi. 
Měli jsme možnost nahlédnout během 1,5 hodinové prohlídky 
do montážních prostor, v nichž se kompletovaly motory a finalizo-
vala celá auta. Překvapil nás poměrně nízký podíl robotizace celého 
procesu a velký podíl manuální práce. Z celé továrny byl cítit nejen 
velký tlak na výkon (včetně „motivačních“ tabulí zobrazujících defi-
cit výroby k původnímu plánu), naprostá přesnost a dochvilnost, ale 
také různé benefity a čisté pracovní prostředí, včetně nadstandard-
ních služeb pro pracovníky. Děti si také prohlédly ŠKODA Muzeum, 
kde na ně čekal nejen duch historie, ale také nejnovější trendy 
v automobilovém průmyslu a různé koncepty a vize. Kdo ví, třeba 
tato akce inspiruje někoho k rozvíjení svého talentu v rámci mobi-
lity. Děkujeme všem za bezproblémový průběh celodenní exkurze 
a budeme se těšit na další návštěvy provozů technických firem.

Pavel Pelcr a Jan Ticháček

Úspěch na dopravním hřišti

Parádní čtvrté místo na dětském dopravním hřišti vybojovala 
čtveřice našich reprezentantů v soutěži tradičně pořádané Besi-
pem na dopravním hřišti u Základní školy v Blovicích.  Ve škole 
se na soutěž připravovali dívky i kluci, ale nakonec se na soutěž 
muselo vypravit družstvo v pozměněném složení. Důvodem změny 
byla nemoc jedné členky a druhá si krátce před soutěží způsobila 
úraz. Do družstva tedy nastoupily dvě náhradnice, které si v sou-
těži vedly velmi zdatně. 

Soutěž se skládá ze tří disciplín, soutěžící musí absolvovat část 
věnovanou zdravovědě, v té byli nepomučtí nejlepší ze všech sou-
těžících, pak následuje jízda zručnosti na vytyčené trati. Z pohledu 
přihlížejícího diváka byla trať pro všechny velmi náročná. Zde se 
našim příliš nedařilo a připisovali si trestné body. Závěrečnou dis-
ciplínou je jízda na kolech v areálu dětského dopravního hřiště.  
Při soutěži se na dopravním hřišti pohybují cyklisté ze dvou vylo-
sovaných škol na vozovkách opatřených plnými i přerušovanými 
čarami, musí projíždět křižovatkami, kde je provoz řízen semafory, 
projedou se po kruhovém objezdu a také je čeká železniční pře-
jezd se světelnou signalizací. Aby toho nebylo málo, asfaltové cesty 
občas doplní přechody pro chodce, po kterých nečekaně přecházejí 
vozovky pěší účastníci provozu. Všechny soutěžící bedlivě sledo-
vali příslušníci dopravní policie, policisté z blovického oddělení 
a ještě i blovičtí městští strážníci. Na dopravním hřišti si naši vedli 
velmi slušně, každý ze čtveřice si připsal pouhý jeden trestný bod. 
Součet ze všech disciplín přinesl našim velmi pěkné čtvrté místo 
z osmi soutěžních týmů a k tomuto úspěchu blahopřejeme. Žáky 
na soutěž připravovala paní učitelka Štěpánka Cajthamlová, které 
patří poděkování za čas věnovaný přípravě a za doprovod na soutěž.

Okresní kolo  
Odznaku všestrannosti 
olympijských soutěží
Vážení neúnavní sportovní nadšenci, po období ladění formy 
v tělesné výchově a ve sportovním kroužku jsme již opět 
vklouzli do závodního rytmu a vyrazili jsme reprezentovat naši 
školu na okresní kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympij-
ských soutěží), které se již tradičně konalo v Žinkovech. Čekaly 
nás tyto disciplíny: hod medicinbalem, trojskok, přeskoky švi-
hadla, kliky a běh na 1000 metrů. Při účasti pěti škol dosáhlo 
naše družstvo skvělých výkonů a s přehledem si vybojovalo 
právo postupu do krajského finále. Velkou radost nám však 
udělali také žáci, kteří se vzhledem ke svému věku do školního 
družstva nedostali, ale využili možnost reprezentovat školu 
jako jednotlivci. To svědčí o tom, že je tento komplexní spor-
tovní projekt zaujal a baví je cvičit a pracovat se svým vlastním 
tělem. Celkově 14 nepomuckých sportovců pokračuje v cestě 
za svým olympijským snem, jehož další kolo proběhne 22. 
května v Tachově. Tam nás čekají následující disciplíny: běh 
60 m, běh 1000 m/dribling 2 min., hod míčkem, skok do dálky, 
shyby a leh-sedy.

Družstvo: Monika Hlásková, Tereza Bláhová, Marie Krumphol-
cová, Evelína Králiková, Adam Šmíd, František Pupík, Jan Klůs 
a David Jára. Jednotlivci: Andrea Tyrpeklová, Nikola Rašková, 
David Fiala, Filip Duraj, Vít Zahradník, Karolína Dlouhá a Jaro-
slav Duraj. Jedeme dál!!!

Pavel Pelcr

Mc Donald‘s Cup

Na fotbalovém hřišti v Žinkovech se konalo okrskové kolo ve fot-
bale. Smíšené fotbalové týmy z 1. stupně jsou rozděleny do dvou 
věkových kategorií, mladší kategorii tvoří žáci z 1.–3. tříd, čtvrťáci 
a páťáci tvoří kategorii II. Naši nejmladší fotbalisté si po parád-
ních výkonech v celém turnaji zajistili celkové druhé místo a to 
je kvalifikovalo do okresního kola Mc Donald‘s Cupu. Mužstvo 
II. kategorie sice předvádělo hezký fotbal, ale chyběla trocha 
štěstí v proměňování gólových šancí, po odehraných zápasech 
skončil náš tým na pěkném čtvrtém místě. K postupu mladších 
žáků blahopřejeme a věříme, že i v dalším kole budou naši školu 
úspěšně reprezentovat.

Děti se účastnily slavnostní 
svatojánské mše

Z iniciativy metodického sdružení vyučujících na 1. stupni vzešel 
nápad uskutečnit projekt zaměřený na místního rodáka sv. Jana. 
Původní záměr vyhlásit výtvarnou soutěž na libovolné ztvárnění 
celosvětově známého světce se postupně rozšířil na další čin-
nosti a téma sv. Jana se objevilo v několika dalších předmětech. 
Děti se jím zabývaly nejen při hodinách výtvarné výchovy, ale 
i ve vlastivědě, hudební výchově a českém jazyce. Žákyně a žáci 
z 1. stupně si při hodinách hudební výchovy nacvičili se svými 
třídními několik písní, které zazněly při bohoslužbě v den svátku 
sv. Jana. Rodiče všech žáků byli třídními učitelkami osloveni, zda 
souhlasí s účastí na slavnostní mši, kterou měl celebrovat čes-
kobudějovický biskup Mons. Pavel Posád, kvůli onemocnění jej 
zastoupil Mons. ThLic. David Henzl. Bohoslužby se zúčastnila 
přibližně stovka našich žáků, mnohé z nich si přišli poslechnout 
rodiče a prarodiče a zaplněným kostelem sv. Jana Nepomuckého 
se během mše rozléhal krásně sladěný dětský sbor. Za přípravu, 
hodiny zkoušení a organizaci projektu si zaslouží velké poděko-
vání paní učitelka Jana Vopalecká, za aktivitu při přípravě projektu 
a vedení sboru v kostele paní učitelka Alice Kotylová, za doprovod 
na klávesy paní učitelka Lenka Čekanová a za kytarový a flétnový 
doprovod Kateřina Vopalecká. Samozřejmě poděkování patří všem 
třídním z 1. stupně, které se s dětmi na svatojanskou pouť cílevě-
domě připravovaly.

 Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Prevence s MUDr. Marečkem

Stejně jako v minulém školním roce i letos nabídl své mnoha-
leté odborné zkušenosti pan MUDr. Michal Mareček a další žáky 
naší školy seznámil se základními pravidly při poskytování první 
pomoci. Kromě teoretické části si žáci prakticky na figuríně vyzkou-
šeli srdeční masáž. Touto cestou za školu panu MUDr. Marečkovi 
upřímně děkuji. 

Užitečná nabídka výuky péče o zuby

Od jedné studentky zubního lékařství jsme dostali do školy 
nabídku na vzdělávací program Dental Prevention zaměřený 
na výuku správné domácí péče o zoubky a dásně pro děti ve škol-
kách a školách. Děti se od čtyř lektorek dozvěděly základní infor-
mace o dutině ústní, o zubech, o procesech, které v dutině ústní 
probíhají, důvodech, proč je třeba čistit zoubky a jak si správně 
vybrat kartáček. Po teoretické části následoval praktický nácvik, při 
kterém si každý individuálně vyzkoušel, jak správně čistit zoubky 
a dásně. Preventivní akci absolvovaly všechny děti z prvního až šes-
tého ročníku a podle reakcí dětí se přednášky i praktické ukázky 
líbily. Studentky velmi příjemnou formou dětem předávaly celou 
řadu odborných informací a určitě hodiny věnované zubní prevenci 
byly pro všechny užitečně stráveným časem. Všem studentkám 
patří velké poděkování. 

Nečekaný pingpongový úspěch

Naši žáci zaskočili celý pingpongový svět a po skvělých výkonech 
přivezli zlaté a stříbrné medaile z krajského finále, které se konalo 
v Plzni. Maruška Krumpholcová, Terezka Bláhová a Gabča Kočová 
(bojovala v okresním kole) v průběhu dne předváděly fantastické 
výkony, především pak ve čtyřhrách překvapovaly sehraností a tvr-
dými údery. Nekompromisní Terezčin bekhend a rotovaný forhend 
Marušky přiváděly do úzkých protihráčky, které se stolnímu tenisu 
věnují v žákovských soutěžích. Po velkých bitvách postupně pora-
zily Masarykovu ZŠ Plzeň, Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň 
a ZŠ Horní Bříza a staly se krajskými přebornicemi.  Kluci bojo-
vali jako lvi, vzájemně se povzbuzovali a nenechali se zlomit ani 
porážkou od celkového vítěze ze Stodu. Po vítězstvích se soupeři 
z 15. ZŠ v Plzni a Masarykovy ZŠ v Plzni kluci vyskočili na skvělý 
stříbrný stupínek. Chlapci vzhledem ke svému věku mají ještě 
všechno před sebou a mohou v této kategorii reprezentovat školu 
i v dalším roce. To se máme jistě na co těšit… Naši školu reprezen-
tovali: Jarda Duraj, Tomáš Turek, Vašek Hejpetr, Zdeněk Müller, 
Maruška Krumpholcová, Terezka Bláhová a Gabča Kočová. Děku-
jeme a blahopřejeme ke skvělému úspěchu!!!

Pavel Pelcr
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Řekni mi něco o současném Sokolu.
V naší organizaci, tedy v TJ Sokol Nepomuk, působí v současnosti 
odbor všestrannosti a oddíly tenisu, pétanque a florbalu. Oddíl 
tenisu má největší členskou základnu a na chodu Sokola se tedy 
podílí největší měrou. Tím nechci říci, že ostatní nejsou aktivní, 
naopak, také pořádají turnaje a hrají soutěže.

Kolik je v Sokole členů? 
Celkem je nás 163. Tento počet je přibližně stejný již mnoho let. 
     

Kdy ty ses stal členem Sokola?
Já jsem vstoupil do Sokola, když jsem chodil do 5. třídy, což bylo 
v roce 1974.

Proč k tomu došlo?
Hlavním důvodem bylo to, že tam tehdy vstoupili mí kamarádi, 
vrstevníci a také se mi zamlouvala parta dospělých. V tom roce byl 
také založen oddíl tenisu a to nás lákalo. A navíc jsme měli výborný 
vzor v Janu Kodešovi, který rok před tím vyhrál Wimbledon a patřil 
tenkrát k nejlepším světovým tenistům.

V plánu je přístavba patra nad sociálním 
zázemím sportovní haly. Co o tom soudíš?

Přístavbou by se, podle mého mínění, napravilo špatné rozhodnutí 
z minulosti, kdy sportovci přišli o sociální zařízení. Takže přístavbu 
ano a s ní uvedení sociálního zařízení a šaten do původního stavu.

Dalším probíraným tématem je víceúčelové hřiště 
u školy. Na to jsou různé názory. Dost lidí je pro jeho 
výstavbu, ale jsou slyšet i hlasy, které říkají, že je to pro 
Nepomuk zbytečná a drahá investice. Co si o tom myslíš?

Víceúčelové hřiště chápu jako víceúčelové, tedy pro širší využití. Podle 
mě by tam mělo být hřiště na volejbal, tenis nebo třeba na košíkovou.
 

Je podle tebe sportovní vyžití v Nepomuku dostatečné?
 Myslím si, že sportovišť v Nepomuku zase tak málo není. V Sokole 
třeba sportují jak malé děti, tak také lidé v pokročilém věku a ně-
kteří na slušné úrovni. Na slušné úrovni se hraje také florbal, 
fotbal. Důležitou roli v nepomuckém sportu má také Fénix, který 
pořádá např. cvičení pro ženy. Sportuje se také ve škole. A právě 
víceúčelové hřiště by nabídku ještě rozšířilo.

Jsi členem sportovní komise. Můžeš tedy, mimo 
jiného, ovlivnit rozdělování peněz z městských 
dotačních programů pro místní spolky.

Ve sportovní komisi jsem zatím náhradník-čekatel. Takže zatím 
k tomu nemám co říci.

Co ale říkáš dotačním programům, které 
město každý rok vypisuje?

Finanční prostředky z dotačních programů je těžké a zodpovědné 
rozdělovat, protože každý klub či spolek má své potřeby, které jsou 
pro něj důležité a z toho vychází také jeho požadavky. Určitě ale ještě 
těžší je vyčlenit tyto prostředky z městského rozpočtu. Protože jak 
známo, peněz není nikdy dost. Ale výše dotací a systém rozdělování, 
hlavně pro podporu mládeže, se mi zdá celkem dobrý.

Vraťme se zpátky k Sokolu. Jaké jsou plány do budoucna?
Udržet sokolovnu a celý areál v dobře zachovalém stavu. Snažit se, 
když ne rozšiřovat členskou základnu, tak alespoň udržet její sou-
časný stav a zabezpečit chod jednotlivých oddílů. Další věcí je pořá-
dání sokolského plesu, který se stal mezi veřejností velmi oblíbeným. 
Letos nás ještě čekají oslavy 150. výročí založení Sokola. 

Tak to je hodně práce.
To máš pravdu. Ale jako člen výboru to určitě víš sám. Na této práci 
se podílí celý výbor. Když mám tu možnost, tak bych chtěl všem jeho 
členům, ale i ostatním aktivním členům poděkovat za to, že nepo-
mucký Sokol stále dobře funguje.

Potýkáte se s nějakými problémy?
Největším problémem je úbytek dětí. Zvlášť to pociťujeme u tenisu. 
Podle mě je to tím, že děti sedí doma u počítačů a také tím, že jim 
tak trochu chybí disciplína a chuť do tréninku, což je základ pro 
další jejich vývoj. Ale doufám, že je to jen přechodné a že se to zase 
zlepší. V Sokole totiž najdou dobrou partu kamarádů, se kterými se 
budou dobře bavit. Situace se možná zlepší i díky Veletrhu spolků, 
který se bude konat 7. září.

 
 
Děkuji ti za rozhovor. 

V Sokole  
se lze dobře bavit  
Rozhovor s Janem Bohatým

Potkalo mě hodně funkcí  
Rozhovor s Václavem Houškou

Text: Karel Baroch
Foto: archiv Jana Bohatého
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Pan Václav Houška je vášnivý sportovec,  
pamětník a dlouholetý sokolský funkcionář. 

Václave, řekni mi, kdy jsi vstoupil do Sokola?
Nevím to přesně. Je to již dávno. Byl jsem žák, takže někdy v roce 
1949 nebo 1950.

A proč jsi se tak rozhodl?
V té době existoval Sokol a hasiči. Organizace Skaut již zanikala, měla 
klubovnu na arciděkanství, byla již nežádoucí. Chodili jsme do Sokola 
a na hasičárnu. Doma se hodně mluvilo o Sokolu, maminka byla so-
kolka tělem i duší. Sokol měl řád, disciplínu a pravidelnost.

Jsi dlouholetým členem. Jistě jsi tedy 
zastával nějaké sokolské funkce?

Za dosavadní život jsem pracoval jen pro tělovýchovu a sport. Nebyl 
jsem nikdy v žádné politické straně. Z těchto důvodů mě potkalo 
hodně funkcí. Aktivně jsem hrál fotbal a tenis a v těchto oddílech 
jsem také působil. Byl jsem trenérem kopané a ještě vloni tenisovým 
trenérem. Také jsem byl náčelníkem odboru základní rekreační tě-
lovýchovy a cvičitel odboru všestrannosti. Ve výboru Sokola jsem byl 
místostarosta, starosta a člen Okresního tenisového svazu Plzeň-jih. 
Když jsem oslavil sedmdesát let, stal jsem se jen řadovým členem.

Musím podotknout, že jsi vynikající tenisový trenér. 
Skvěle jsi připravil několik generací velmi dobrých 
nepomuckých hráček a hráčů. Jsi zakladatelem 
tenisového oddílu. Co tě k tomu vedlo?

Skončil jsem s fotbalem a impuls k tenisu mi dal pan Kostka, teh-
dejší správce sokolovny, který opravil starý tenisový kurt, a tak jsme 
začali, pinkat napřed na písku a pak jsme koupili antuku. Dnes tam 
stojí kotelna haly. Inspirací také byly úspěchy Jana Kodeše a Tomáše 
Šmída, kteří tenkrát patřili k nejlepším hráčům světa. Proto jsme 
založili tenisový oddíl a Okresní tenisový svaz Plzeň-jih. Ale to už 
bude brzy 50 let.

Jednou z hlavních činností Sokola byly spartakiády, 
kterými komunisté nahradili sokolské slety.

Spartakiády, to je dlouhé povídání. Hromadné vystoupení cvičenců 
pro mě začalo v roce 1958, to jsme parta mladých lidí, mužů i žen, 
jeli do Trenčína. Byla to družba mezi okresy Plzeň-jih a Trenčín. 
A pak bylo pro mě důležité léto roku 1975. Cvičili jsme celá rodina. 
Prošli jsme místními, okrskovými, okresními i krajskými koly. A pak 
přišla Praha. Byla to výborná parta, rád na to vzpomínám. Tehdy 
jsme si organizovali i místní spartakiádu s průvodem. Cvičilo se 
na fotbalovém hřišti. 

Sokolové ale hráli také divadlo...
Divadlo, to jsou další krásné vzpomínky staré 60 let. V Nepomuku 
byl tehdy velký ochotnický soubor a parta mladých lidí. Poslední kus 
byla zpěvohra Mariánka matka pluku. Hlavní organizátor byl Sbor 
dobrovolných hasičů Nepomuk a tahounem byl Jarda Polan. Režisér 
byl pan Tenk - učitel a hudbu měl na starosti pan Kybic. Sokolovna 
byla dvakrát vyprodaná. Hrálo se také v Kramolíně a v Zahrádce. Jeli 
jsme starým hasičským mercedesem. Tak jsem se seznámil s man-
želkou a drží nám to do dnes. Bylo to fajn.

Jaké byly v Sokole tehdy oddíly?
Byla takzvaná sjednocená tělovýchova. Takže jádro bylo cvičení 
v tělocvičně, které vedl odbor základní rekreační tělovýchovy. Dal-
šími oddíly byly kopaná, turisti a to bylo vše. 

Jsi spokojený s tím, jak teď Sokol funguje?
Spokojený nebudu asi nikdy. Za ta léta jsem zažil dobrá období, 
ale i velmi špatná. Dnes má každý auto, na vzestupu je cykloturis-
tika, kolečkové brusle, soukromá cvičení jógy, aerobiku a další. 
Není lehké dostat mladé nebo dospělé do organizovaného oddílu, 
kde se platí oddílové příspěvky. Za dané situace, kdy výbor Sokola 
a oddíly všestrannosti, tenisu, florbalu a pétanque mají pravidel-
nou činnost a finančně je vše zajištěno, jsem spokojený. Vážím si 
všech, kteří zadarmo pracují pro sport. Dnes je jich málo.

Jaký máš názor na víceúčelové hřiště u školy?
Vše, co přispěje k dobrému zázemí jakémukoliv sportu, hlavně pak 
školní výuce, je výborné. Proto jsem pro stavbu. Ale pozor, nejen 
postavit, ale pak následně řádně udržovat.

A co si myslíš o přístavbě patra nad 
zázemím sportovní haly?

Souhlasím. Ke sportovní hale patří prostorné šatny a sociální za-
řízení. Při pořádání turnajů a při dalších akcích je to třeba. V sou-
časné době, kdy je tam umístěna autoškola, klubovna rybářů 
a šachový klub, je prostor omezený. Proto jsem pro přístavbu.

Na závěr se tě ještě zeptám, co by se dalo 
v Nepomuku po sportovní stránce zlepšit?

Kdybych to věděl, to by bylo výborné. Blovice nebo Spálené Poříčí 
mají jen jednu tělovýchovnou jednotu. Nepomuk je složitější. Je 
zde i Slavoj Dvorec a všichni něco potřebují ke své činnosti. Hlavně 
bych si přál, aby bylo hodně dobrovolných pracovníků, cvičitelů, 
trenérů, kteří na sebe připoutají zájemce z řad mládeže a hlavně 
s nimi budou pravidelně pracovat. Finančně musí pomoci město, 
ale i stát. Snad to povede k lepšímu.

 
 
Děkuji ti za rozhovor.

          
Dovol mi ještě pár slov na závěr. 

Byli jsme s manželkou před šedesáti lety účastníci oslav devadesáti 
let Sokola. To se cvičilo i na cvičišti sokolovny a při slavnostním 
zasedání na jevišti takzvaná patnáctka, smíšené cvičení žen i mužů 
s gymnastickými prvky. Bylo to důstojné oslavení výročí devadesáti 
let. Věřím, že se to povede i letos, kdy Sokol slaví 150 let činnosti, 
už jen proto, že po sjednocení tělovýchovy pod Československý 
svaz tělesné výchovy, tedy po zrušení České obce sokolské a Orla 
v padesátých letech, kdy se některé jednoty přejmenovaly napří-
klad na Rudou hvězdu, Spartak, Dynamo, jsme zůstali věrni názvu 
Sokol. Takže jen dále dobře pokračovat. Sportu zdar.

Kdo má zájem o historii Sokola, může navštívit sokolovnu, kde je 
zásluhou manželů Kubíkových sokolské muzeum fotodokumen-
tace o celé činnosti a o výstavbě sokolovny.

O rozhovor jsem požádal starostu nepomuckého 
Sokola pana Jana Bohatého. Do čela Sokola byl 
na letošní valné hromadě zvolen  již počtvrté. 
Vykonává tuto funkci tedy již desátým rokem a je 
v této činnosti člověkem velmi zkušeným a znalým. 
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V roce 1862 pánové Fügner a Tyrš založili Tělocvičnou jednotu praž-
skou, o dva roky později přejmenovanou na Sokol Pražský. Oba pánové 
byli horlivými vlastenci. Jindřich Fügner (1822–1865) byl prvním 
starostou. On to byl, kdo zavedl tykání všech členů a navrhl oslovení 
bratře. Na první setkání přišel v červené blůze a od té doby byla čer-
vená blůza součástí sokolského stejnokroje. Zasloužil se také o první 
sokolovnu v Praze v Sokolské ulici. Zatímco Fügner novou organizaci 
díky svému podnikání finančně zabezpečil, Miroslav Tyrš (1832–1884) 
byl hlavním organizátorem. Vystudovaný historik umění, estetik, je au-
torem českého tělocvičného názvosloví a také byl prvním tělocvičným 
náčelníkem. Byl prvním placeným funkcionářem Sokola.  V roce 1863 
uspořádala tehdy ještě Tělocvičná jednota pražská společně s pražským 
pěveckým sborem Hlaholem výlet na Třemšín. Pozváno bylo také 37 
nepomuckých měšťanů a studentů. Tito se domů vrátili plni sokolské 
myšlenky a s úmyslem založit sokolskou jednotu také v Nepomuku.

„I dostavilo se tam 37 měšťanů a studujících… 
a když tito uzřeli Sokol Pražský a poznali 
účel jeho, pojali ihned myšlénku též 
v Nepomuku Sokol zaříditi.“

U svých spoluobčanů ale pochopení nenašli. Začala také prusko-
-rakouská válka a lidé měli jiné starosti. Snahy o založení byly tedy 
pozdrženy. K jejich oživení ale přispěly velkolepé oslavy 50. výročí 
nálezu Rukopisu zelenohorského pořádané začátkem září 1868.

Tato celonárodní manifestace velkou měrou dopomohla k tomu, 
že o necelý rok později, v červnu roku 1869, byl Sokol v Nepomuku 
založen. Vypracovány byly stanovy, které 30. června stvrdilo c. k. mís-
todržitelství a vydáno bylo následující provolání: 
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"Přátelé pokroku! Tělocvičná jednota došla 
schválení. Abychom dokázali, že Nepomuk 
nebude pokulhávati za jinými, sobě rovnými 
městy, v nichž jednoty tělocvičné v nejlepším 
jsou květu, vyzýváme Vás, občané, byste podali 
důkaz, že stojíte i Vy na cestě pokroku, berouce 
hojného účastenství na tomto pro každého 
přístupném spolku. Kdo tedy k nadřečenému 
spolku přistoupiti míní, nechť se u prozatímního 
jednatele p. Jana Amblera, okresního tajemníka, 
přihlásí, kde zároveň do stanov spolkových 
nahlédnouti může.Na zdar! Prozatímní výbor 
Tělocvičné jednoty Sokol v Nepomuku, dne 18. 
července 1869. Jindřich Ambler – prozatímní 
jednatel, Ferdinand Pulda – prozatímní 
výbor, Václav Mazal – prozatímní výbor".

Následovala valná hromada konaná v hostinci U Černého orla, na kte-
ré bylo přítomno 82 členů. Bylo rozhodnuto zřídit cvičiště v zahradě 
Benedikta Němejce naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého. Pozemek 
byl na náklady jednoty upraven, aby vyhovoval potřebám cvičenců. 
Prvním cvičitelem se stal František Madr z Plzně. Obecní zastupitel-
stvo propůjčilo sokolům pro cvičení dvůr obecního domu, kde se od  
19. května 1870 zdarma cvičilo.

Do problémů se Sokol dostal kvůli praporu. Ten byl na zakázku 
vyroben pražskou firmou Trenkvald. Bez žerdi, sošky sokola, která 
měla být na vrcholu žerdi, a stužek, byla cena 400 zl. Potíže nastaly 
tím, že úřady nechtěly dát svolení k tomu, aby byl na prapor umístěn 
stříbrný lev, znak Českého království. Na to sokolové odpověděli velmi 
odvážným gestem. Odmítli totiž dát na prapor černožluté stuhy, což 
byly barvy Rakouska-Uherska, které jim zaslala ze žinkovského zám-
ku kněžna Lobkovicová. Slavnost svěcení praporu 4. září 1870 byla pro 
Nepomuk velkou událostí. 

„V ten den obléklo na se město v pravdě v roucho 
slavnostní; nebylo domku, nebylo chýše, aby 
nebyla bývala okrášlena chvojí dostatečně 
a na mnohých místech přebohatě ozdobena". 

Téměř u všech větších budov vlály prapory v národních a slovanských 
barvách a město bylo plné vlasteneckých hesel „Raději život a krev, než-
li vlast zradit!", „Kdo Čechem být se stydí, ten ať se raději odtud klidí", 

„Českému právu voláme slávu", "Sláva památce tvojí! Aj ty prapore pyšně 
vlaj, vrahy zastraš, Čechy haj!" atd. Od svatojakubského kostela vyšel, 
doprovázen hlaholem zvonů a střelbou z hmoždířů, početný průvod, slo-
žený z nepomuckých spolků, okolních sokolských jednot, duchovenstva, 
kapel i široké veřejnosti. Když průvod došel na náměstí před školní 
budovu, kde bylo umístěno lešení s oltářem a stolem, na němž ležel 
nový sokolský prapor, byly proneseny slavnostní proslovy. Následovalo 
slavnostní zatloukání hřebů do žerdi. První se tohoto úkolu ujala matka 
praporu paní Sýkorová a po ní následovali další. Akce na náměstí byla 
zakončena hymnou a poté se v zahradě hostince U České koruny konala 
zábava. Uvěříme-li zprávě současníka, že se slavnosti zúčastnilo "15 tisíc 
hlav", pak můžeme směle říci, že se jednalo o vlastenecko-národní ma-
nifestaci. Do Nepomuku bylo zasláno i mnoho pozdravných telegramů. 
Výlohy na slavnost činily 458 zl. (mimo ceny praporu).

První akcí Sokola bylo 22. srpna dostaveníčko u hraběte Kolovrata 
v Blovicích. V následujících letech sokolové vykonali několik veřej-
ných cvičení a také mnoho výletů do okolí, ale třeba také do Prahy. So-
kolské nadšení ale brzy vyprchalo. Prostná a pořadová cvičení mládež 
příliš nelákala. Řemeslničtí mistři, kteří měli učedníky, byli nabádáni, 
aby je posílali do cvičení, neboť dorostu byl nedostatek. Cvičila tak 
především starší část členské základny. Zájem o Sokol ale neslábl jen 
v Nepomuku, byl to jev všeobecný.

V roce 1871 obdržela jednota finanční dary. Od nepomucké záložny 
dostala 188 zl. a 200 zl. věnoval významný místní rodák Petr Čapek 
s výslovným doložením, že obnos je určen na nákup hasičského náčiní.

Dne 25. května 1876 vešel v platnost zákon, na jehož základě byl vydán 
řád policie, hovořící o tom, že každá obec, mající alespoň padesát 
čísel popisných, je povinna zřídit sbor dobrovolných nebo placených 
hasičů. Výbor Sokola rozhodl, že při jednotě bude zřízen hasičský sbor. 
25. listopadu byly schváleny nové stanovy, podle nichž se měnil název 
na Tělocvičnou hasičskou jednotu Sokol. Jak budoucnost ukázala, 
nebylo to dobré rozhodnutí. Sokolská činnost se totiž změnila na čin-
nost hasičskou. Jak napsal současník: „Každá novota vábí… Zlatem 
se třpytící kordy a helmice oslepily mysl mnohých…" Mnoho sokolů 
raději vystoupilo a zůstalo jen několik nejvěrnějších. Panování hasičů 
trvalo deset let, ale na valné hromadě 1. srpna 1886 se to naštěstí 
změnilo. Přistoupilo nových čtyřicet členů a podle stanov, které začaly 
platit od 9. října 1887, byl opět změněn název na Tělocvičnou jednotu 
Sokol. Znovu se začalo pravidelně cvičit, tentokrát v zahradě u Čermá-
ků, v zimě pak ve dvoraně Panského domu. Nakonec našel Sokol nové 
útočiště U České koruny. V roce 1902 byl zřízen ženský odbor a ženy 
krátce nato vystoupily na Sokolském dnu v Nepomuku.

Vrcholy sokolské činnosti byly a jsou sokolské slety. Úplnými vrcholy 
pak Všesokolské slety konané v Praze. Úspěšné bylo vystoupení 
na VI. Všesokolském sletu v roce 1912. Nepomucké družstvo vybojo-
valo 1. cenu, velký diplom a věnec se stříbrným věnováním. Nepomučtí 
se zúčastnili také VII. a VIII. Všesokolského sletu. Nutno ale po-
dotknout, že naši sokolové byli úspěšní i na mnoha dalších závodech. 
Nepomucká jednota také uspořádala 1. a 2. září 1894 slet, a to při 
příležitosti 25. výročí založení. Nepomukem tehdy prošel lampiónový 
průvod, město opět zaplnila vlastenecká hesla. Cvičiště bylo připrave-
no na Dannerovic louce. Po soutěžích se konala valná hromada plzeň-
ské župy. O tom, že se nepomučtí této akce zhostili se ctí, svědčí zápis 
v kronice: „Celé uspořádání svědčilo o značné routině a dobrém vkusu 
pořadatelů předstihujíc daleko normální prostředky malého města."

Mimo cvičení, které bylo základem sokolské činnosti, vyvíjel spolek 
ještě činnosti další. Pořádal plesy, zábavní večírky, zahradní slavnos-
ti, přednášky, hrál divadlo a od roku 1896 půjčoval také knihy. Hrát 
divadlo bylo pro členy vítaným zpestřením. Krátce před první světové 
válce byl při Sokolu založen dramaticko-hudební odbor. Prvním před-
stavením nového odboru byla veselohra Olymp z 25. dubna 1912. Sokol 
ale hrál divadlo už dříve, v roce 1908 například sehrál hru Konkursy 
pana notáře. Každým rokem bylo nazkoušeno přibližně sedm her. 
Po pár letech ale začala činnost odboru slábnout a odbor byl zrušen. 
Místo toho vznikl odbor nový, vzdělávací. Hrálo se ale dál (až do roku 
1940, kdy byla činnost definitivně ukončena). 

To už se ale blížila 1. světová válka, která zasáhla všechny a všechno 
a samozřejmě i spolkový život. Do války bylo odvedeno z Nepomuku 
55 bratrů sokolů, 9 z nich padlo. Česká obec sokolská byla zrušena 
pro „velezrádnou činnost". Členové sami odcházeli kvůli strachu 
z pronásledování. Ničeny byly i sokolské archivy. Život spolků přestal 
vlastně existovat. Veškerá veřejná činnost ve městě byla omezena pou-
ze na půjčování knih.

Sokolky žačky (rok 1947)

Cvičení mužů a žen (2. polovina 20. let 20. století)

 Ze života oddílu pétanque (rok 2018), foto Jaroslav Sedlák Sokolovna Nepomuk

Členové tenisového oddílu, oddílový turnaj (rok 2013)

Muži v sokolských krojích



Hned druhý den po vyhlášení samostatného státu se konala slavnostní 
výborová schůze Sokola. Večer prošel městem průvod. Členové jednoty 
převzali bezpečnostní hlídku a dozor nad zacházením s potravinami. 
Podařilo se jim zadržet vůz plný obilí, který projížděl městem. Hlíd-
kovali také na nádraží a tam zabavili nejen různé potraviny, ale také 
čtyři vagóny uhlí a několik beden oskarkových kůží.

Sokolský život se opět rozběhl naplno, s novým elánem. Jednota se v roce 
1920 stala členem Masarykovy ligy proti tuberkulóze, složila příspěvek 
10 Kč. V následujícím roce založili nepomučtí sokolské jednoty v Měcho-
lupech a Soběsukách. Sokol v roce 1924 získal při parcelaci velkostatku 
Zelená Hora 1 ha půdy.

Nutno poznamenat, že Sokol tenkrát nebyl jediným spolkem zaměřeným 
na kulturu těla. Od roku 1922 se sportovalo také v Dělnické tělocvičné 
jednotě (založena byla 16. října 1921). Členskou základnu DTJ tvořili 
především lidé z chudších poměrů. Cvičilo se na zahradě Panského domu 
a v sále u Jandíků. Dalšími sportovními spolky byly fotbalové kluby SK 
Nepomuk a SK Slavia Nepomuk.

Dne 1. dubna 1926 byla zahájena stavba sokolovny. Po vlastní budo-
vě toužili sokolové už dávno před tím. Již před rokem 1911 byl Sokol 
vlastníkem pozemku, který dostal od města darem pro stavbu tělocvičny. 
Na žádost městské rady jej ale v tomto roce vrátil městu zpátky. Město 
se ale zavázalo, že v případě stavby vyjde Sokolu všemožně vstříc. Cvičilo 
se totiž v té době U České koruny, ale vlastník, velkostatek Žinkovy, 
do objektu neinvestoval a ten se nacházel ve špatném stavu. Podmínky 
pro cvičení byly nevyhovující. Jednota si na situaci u vlastníka „ráznými 
dopisy" několikrát stěžovala. V roce 1922 odkázal br. Karel Antonín 
Bouda, žijící v Chicagu, 100 tisíc Kč na stavbu vlastní tělocvičny. V roce 
1925 byl za 9.675 Kč zakoupen pozemek. Celkové jmění jednoty na konci 
roku, i s penězi Boudovými, bylo 152.011,09 Kč. 

Projektantem stavby byl plzeňský architekt Mašek. Nejvýhodnější nabíd-
ku na realizaci stavby, 323.464,58 Kč, dala místní firma bratří Řežábků 
a práce tedy byly zadány jim. Velkou slávou bylo kladení základního 
kamene 23. května. Zúčastnilo se dvacet jednot, spolky a korporace 
z okolí. Stavba pokračovala utěšeným tempem. Byla svolána mimořádná 
valná hromada, na níž byla schválena hypotekární zápůjčka 150 tisíc Kč 
u Okresní záložny hospodářské a 100 tisíc Kč u Spořitelny. V pokladně 
měl Sokol na počátku stavby totiž 264.316,50 Kč a to nestačilo. V září 
byly podány žádosti o kolaudaci a o udělení hostinské koncese. Avšak 
společenstvo hostinských se postavilo proti jejímu udělení. Sokol ji získal 
až po velkých bojích 16. prosince 1927. Kolaudace proběhla 15. října 1926. 
Za 8.220 Kč bylo zakoupeno tělocvičné nářadí, sklenice stály 1.735 Kč. 
Ostatní vybavení se pořídilo u místních obchodníků. Budova byla pojiš-
těna na 150 tisíc u banky Slavie v Praze. Ustavena byla hostinská komise. 
Došlo k uzavření smlouvy se Štěnovickým pivovarem, který Sokolu 
bezúročně půjčil 35 tisíc Kč s tím, že bude dodávat 15 let pivo. Dluh byl 
splácen 20 Kč na hektolitru. Bylo spočítáno, že na režii budovy je třeba 
každý rok vydělat 35.650 Kč. Tento obnos měly pokrýt biograf a hostin-
ská koncese. Zřízen byl hostinský odbor. 4. listopadu se v nové vlastní 
sokolovně konala výborová schůze, která schválila domovní a služební řád. 
3. července 1927 byla sokolovna otevřena pro veřejnost. Spojeno to bylo se 
župním sletem a také se sjezdem rodáků. Akce se povedla, neboť kronikář 
napsal, že „morální i finanční úspěch byl značný". 

Biograf byl pro občany velkou novotou. Otevíral nové obzory. Nová zábava 
zapříčinila, že upadala činnost divadelní, protože sokolové nechtěli 
zkoušet nové hry, ale raději šli do kina, stejně jako veřejnost. Byl zvolen 
biografický odbor a „kinooperater" br. Josef Trefný každou neděli pro-
mítal zadarmo. Myšlenka na biograf ale nebyla v Nepomuku vůbec nová. 
František Pácal, který byl významným českým operním pěvcem a v roce 
1901 nahrál první českou gramofonovou desku, bydlel několik let v Ne-
pomuku, v Zelenohorské ulici. Byl velmi činným ve veřejném životě a byl 
také bratrem sokolem. Byl velkým propagátorem biografu. V roce 1919 
napsal městskému zastupitelstvu dopis, ve kterém žádal, aby se v Nepo-
muku začalo s promítáním. Páni zastupitelé ale pro tuto novinku neměli 
žádné pochopení a odpověděli mu takto: „Návštěva biografu odkázána by 

byla nejvíce na třídy nemajetné a méně majetné, jež program podniku láká 
k zbytečnému vydání."  Stavba sokolovny byla pro Sokol a vůbec pro celé 
město velmi významnou. Bylo možné konečně cvičit v důstojném prostře-
dí. Byly tam pořádány bály, taneční zábavy, koncerty, přednášky. Sokolov-
na se prostě stala společenským a kulturním centrem města i okolí.

Život sokolský plynul poklidným, leč aktivním způsobem. To se ale 
mělo změnit. Přišla další válka. Byla zakázána činnost spolků, Sokol 
nevyjímaje. Už podruhé byla Česká obec sokolská rozpuštěna. Stalo se 
to 8. října 1941. V noci gestapo pozatýkalo přibližně 1.500 sokolských 
funkcionářů. Nacistická zvůle ale nakonec skončila. 

Přišel květen 1945 a s ním osvobození. Nedlouho po ukončení války 
začalo slučování všech tělocvičných a sportovních složek v Národní tělo-
výchovný výbor. Sokol, DTJ, Orel a další sportovní organizace sice ještě 
právně existovaly, ale byly důsledně nabádány, aby provedly řádné revize 
členstva a uvedly do pořádku nemovitý i movitý majetek. Nepomucký 
Sokol vyzval občany, aby oznámili ty členy jednoty, kteří drželi s Němci 
a nechovali se vlastenecky anebo byli šmelináři. Sokol v létě roku 1945 
cvičil na sportovním hřišti v areálu sokolovny. Ženy a dorostenky cvičily 
každé úterý a pátek, muži a dorostenci v pondělí a ve čtvrtek. 29. září 
proběhla tělocvičná akademie. Muselo být využíváno venkovní cvičiště, 
neboť sokolovna byla obsazena. Uvolňována byla pro veřejnost, pouze 
když se hrál biograf, což bylo v neděli a v pondělí. Nejprve tam byla uby-
tována zahraniční brigáda a po ní dvanáct amerických vojáků. Ti na sále 
hráli košíkovou.  Sokolové se situací nebyli spokojeni, protože bez jejich 
souhlasu tam Američané a MNV pořádali taneční zábavy a Sokol, který 
byl bez peněz a ještě k tomu s dluhy a potřeboval si něco vydělat, je pořá-
dat nemohl. Budova sokolovny, která celou válku přečkala v dobrém sta-
vu, byla nyní zanedbaná a dost poničená. Nakonec byla sokolovna přece 
jen uvolněna. 18. listopadu 1945 se tam konala manifestace za sjednocení 
tělovýchovy v Nepomuku. Z akce byly zaslány předsedovi vlády a ústře-
dí NTV (Ústřední národní tělovýchovný výbor, pozn. red.) telegramy, 
v nichž mimo jiného stálo, že všechny politické strany a organizace „… se 
plně staví za toto sjednocení a žádají o energický a urychlený postup při 
sjednocování tělesné výchovy a sportu". Sál byl ale poloprázdný, obecen-
stvo tvořily většinou děti. 

V roce 1948 byly všechny tělocvičné a sportovní organizace sloučeny pod 
Sokol. Ale v roce 1952 proběhla reorganizace tělovýchovy. Sokol byl 
zrušen. Již potřetí! Tím stát získal dokonalou kontrolu nad veškerou 
tělovýchovou. V Nepomuku byl ale název Sokol i nadále zachován. Pod 
zdejší organizací působil odbor základní rekreační tělovýchovy a oddíly 
kopané, turistiky, tenisu a juda.

Ihned po 17. listopadu 1989 byl Sokol opět obnoven. Brzy se ale osa-
mostatnili fotbalisté, turisté i judisté. V současné době v nepomuckém 
Sokole působí odbor všestrannosti a oddíly tenisu, pétanque a florba-
lu. V odboru všestrannosti, který nahradil ZRTV (základní rozvoj tělesné 
výchovy), v současnosti cvičí 22 seniorek a 44 dětí, v oddíle florbalu je 
10 žáků a dorostenců, oddíl pétanque má 11 dospělých. Nejpočetnějším 
je oddíl tenisu, navštěvuje ho 37 dospělých a 37 žaček, žáků, dorostenek 
a dorostenců. Dohromady má tedy Sokol 163 členů, z toho 72 dospělých 
a 91 mladších. Odbor všestrannosti má 2 cvičitelky a o tenisovou mládež 
se starají 4 trenéři. Sokol nabízí sportovní vyžití jak dětem, tak i dříve 
narozeným a jak mužům a ženám, tak také děvčatům a klukům.

Senát České republiky uzákonil Památný den sokolstva. Slavit se bude, 
letos poprvé, 8. října. Tedy, jak už zde bylo řečeno, v den, kdy byl za pro-
tektorátu Sokol rozpuštěn. Nejvyšší politici tímto ocenili význam i práci 
desítek tisíců sokolských činovníků i řadových členů pro národ, pro stát. 
Sokol, a nepomucký nevyjímaje, znamenal vždy pokrok, kamarádství 
a také vlastenectví. Nepomucký Sokol, nejstarší spolek ve městě, v letoš-
ním roce slaví 150 let od založení. Oslavy proběhnou v sokolovně 5. října. 

Karel Baroch
Citace z publikace Upomínka na slavnost 25. ročnice založení  
tělocvičné jednoty „Sokol“ v Nepomuku, spojenou se sletem  
Sokolské župy Plzeňské ve dnech 1. a 2. září 1844 v Nepomuku. 
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Poslední svědek příchodu  
armády na Zelenou Horu 
Rozhovor s Josefem Jančarem

Kdy a kam jste narukoval na základní vojenskou službu?
To bylo v roce 1947 do Písku, kde jsem udělal zkoušky z početní 
služby jako nejlepší ze všech, a tak si mě tam hned nechali. Avšak 
po událostech února 1948 zatkli u nás v Žižkových kasárnách 
nějaké důstojníky a vyslýchali je. Začátkem června se pak jeden 
z nich, kapitán Bárta, vracel do kasáren a já se k němu hned 
hlásil a podával mu ruku. „Svobodníku, to jste neměl dělat, tohle 
vás bude mrzet,“ odpověděl stroze. I když mě nikdy nemrzelo, 
že jsem ho přivítal, následky to opravdu mělo. Byl sledovaný a já 
během 14 dnů obdržel plukovní rozkaz, že se mám přemístit 
do Strašic. Tam jsem pobýval zhruba tři měsíce a přišel pokyn, 
že jsem převelen na Zelenou Horu. Tehdy už se ve Strašicích pro-
slýchalo, že bude ze slavného zámku nad Nepomukem vojenská 
posádka, a tak mě tato informace nijak nepřekvapila. Kapitán 
Bárta byl později znovu uvězněn a ve vězení bohužel zemřel.

Co se vám vrylo do paměti z doby, kdy 
jste na zámek poprvé přišel?

Byli tam tehdy ještě zedníci, kteří zámek opravovali a připravo-
vali na to, aby byl schopen sloužit jako vojenská kasárna. A bylo 
tam už také zhruba 25 mladých vojáků, kteří uklízeli a vybavovali 
jednotlivé pokoje postelemi a dalším nutným zařízením. Nepa-
matuji si však na žádné zámecké vybavení ani kastelánku, která 
tam v té době měla ještě pobývat. Vím jen, že v domku u dolní 
sýpky bydlel původní zámecký zahradník. Bydlel u něj pracovník 

Obranného zpravodajství. Avšak některé části objektu, třeba 
sklepy u věže, byly neprodyšně uzavřené a za celou dobu mého 
působení mě tam nepustili. 

A jakou práci jste vyfasoval vy?
Měl jsem za úkol zajišťovat proviant, zásobování. Kluci ze zámku 
se chodili stravovat do Hotelu Kadlec na náměstí, chodil jsem 
do Husovy ulice k řezníkovi, u Jiskrů na náměstí jsem chodil 
do koloniálu a u Racků jsem zajišťoval dodávky pečiva. Také jsem 
chodil pro poštu na „Lesák“ – dnešní Zelenohorskou poštu. Měl 
jsem za tímto účelem speciální propustku, která mě opravňovala 
k libovolnému opuštění areálu. Ten tehdy ještě nebyl oplocený, 
nicméně hořejší brána u válcové věže již byla zamčená a hlídaná. 
Měl jsem také tu výhodu, že jsem mohl jezdit na víkendy domů.

Když byl zámek připraven, jaká 
posádka se tam stěhovala?

Byla to jakási pobočka Píseckých kasáren, 3. prapor 11. pěšího 
pluku Františka Palackého z Písku. Část vojáků tam byla také 
z Dobřan, většina jich přišla po Novém roce 1949, kdy se prová-
děla dislokace jednotek z důvodu matení nepřítele. Já osobně 
tam sloužil od září 1948 do září 1949. Poté jsem šel už do civilu. 
Mou funkci pak převzal praporčík Hon, kterého Miloslav Švan-
drlík překřtil na Honce a skvěle ho zahrál ve filmu Černí baroni 
pan Švehlík.

Ale nepředbíhejme, vím, že jste měl 
na starost ještě jiné úkoly…

Ano, koupili jsme 50 kuřat ve Dvorci a já se o ně staral, to bylo 
v Selské chalupě pod hradbami, kde za šlechty byl také kuželník 
a poté za Miloslava Švandrlíka Kefalínův ráj vepřů. V chaloupce 
jsem měl malá kuřata, venku byl také původní kurník pro slepice 
s nosnými hnízdy. Myslím, že původní psinec neměla šlechta 
zde, ale že ten byl napravo od sala terreny, kde pak za mě byla 
chována prasata. 

Na co si vzpomenete z běžného chodu kasáren?
Všude se topilo běžnými kamny, uhlí bylo uschováno ve sklepě 
vlevo horního průjezdu zámku, odkud se nosilo v kýblech 
do zámku. Popel se sypal do sklepů. V první bráně, v točité věži, 
byli radisté. V purkrabství bydleli krátce starší manželé, kteří 
k armádě nepatřili. V domečcích vedle purkrabství byla krejčárna 
a ševčárna. V konírně byla zaparkovaná vojenská Tatra, s kterou 
se ale nejezdilo. A horní části konírny sloužily jako sklad výstroje. 

A konkrétně kde bydlel velitel posádky?
Za mého působení to bylo ve Šternberském sále, ozdobeném ná-
stropní malbou. Hned první místností po vstupu z chodby byla 
podatelna, poté kanceláře důstojníků a nakonec byt velitele, který 
obýval několik posledních místností v západním křídle. Nechodilo 
se tehdy do těchto prostor hlavními dveřmi, ale malými dvířky 
vlevo od nich, která jsou dnes zatarasená. Takže se do bytu nikdo 
nepovolaný nemohl chodbou dostat. Až později se byt stěhoval 
na protilehlou stranu ve druhém patře, kde byly soukromé kom-
naty i za posledních majitelů. V místnosti s nástropní malbou 
byla poté důstojnická jídelna a vedle kuchyně. Všichni důstoj-
níci i vojáci byli tehdy ubytovaní přímo v zámku, nikdo v Nepo-
muku nebydlel. Důstojníci byli povětšinou z Prachatic, Vimperka 
a Písku a koukali se vždy na víkend také ztratit a udělat si výlet 
domů. Opravdu to nebyli – až na výjimky – žádní velcí inteligenti 
a rovnali se většinou postavám ze Švandrlíkovy knihy. Běžní vojáci 
obývali první, druhé i třetí patro zámku. Já si dodnes často vzpo-
menu na místnost ve druhém patře, která byla celý rok mým 
druhým domovem.

Co dalšího vám ze zámku utkvělo v paměti?
Například kašna na nádvoří se sochou sv. Vojtěcha nebo prašné 
nádvoří včetně příjezdové prašné cesty od Knárovky. Nikde žádný 
asfalt. A také například Ukřižovaný Kristus pod bránou zámku, 
který je dnes na zahradě nepomuckého arciděkanství. A také pa-
matuji na sklad munice, který byl ve sklípku hned za kostelem.

Jezdili vojáci na nějaká pracoviště?
Hodně z počátku pracovali na okolních hospodářských statcích, 
třeba i na dvoře Šternberk. Někdy v červnu 1949, po základním 
výcviku, odjeli někam na Šumavu na nějaké cvičení. Často jsem 
trpěl angínou, asi kvůli vlhkému prostředí, takže jsem já osobně 
nemusel nikam na žádná pracoviště jezdit. Zdejší posádkový lékař 
byl mým přítelem, a tak jsem jednou pomohl i kolegovi, kterému 
se na pracoviště nechtělo odjet. Doktor mi poradil, ať nafingujeme, 
že kolega upadl ze schodů, a on mu dá nohu do sádry. Až s vojáky 
odjedou, sádru mu sundám. A tak se také stalo. Na zámku zůstala 
jen ostraha objektu.

A co zdejší kuchyně?
Vařili v ní samozřejmě kluci – vojáci. Vzpomínám na jakéhosi 
Milana ze Šťáhlav. Jídelna pro běžné vojáky byla v bývalé kapli 
v přízemí zámku. Když vojáci odjeli na pracoviště, chodili jsme 
ke Kadlecům do Nepomuku. Ale klukům tam moc nechutnalo, 
a tak jsme přešli k Vodákům – k pozdějšímu hostinci Na otáčce. 
Paní Vodáková vařila naprosto výborně. Hospoda byla také třeba 
Na Panské v Panském domě či u Zeleného stromu.

Vzpomínáte na zařízení kostela?
Kostel byl nepřístupný, ale zhruba dvakrát do roka bylo umožněno 
nepomuckému faráři, aby v něm sloužil mše. Věděli jsme, že tam 
o květnové nepomucké pouti bude číst pastýřské listy, kostel byl 
tehdy zaplněný vojáky a já na víkend nejel domů, abych si mši užil. 
Kostel byl tehdy plně vybavený a zařízený. Později jsem se dozvě-
děl, že když byl v roce 1952 mobiliář vyklízen, uvažovalo se reálně 
o zbourání chrámu.

Co dalšího vám ještě komunistický režim prováděl?
Například v roce 1953, během měnové reformy, mě povolali na vo-
jenské cvičení. Vzali nás u Strašic do lesů, asi 404 lidí. Nic jsme 
tam celou dobu nedělali, ale smyslem této akce bylo nás izolovat 
od okolního světa, abychom se do protestů nemohli zapojit.  A pak, 
v květnu 1957, mi přišlo předvolání na práce v Jáchymovském dole 
či do dolů ve Zbůchu. Naštěstí mi to další známý lékař nepotvrdil 
a vystavil doklad, že jsem takové práce neschopen. To byla moje 
záchrana. Na 50. léta nerad vzpomínám a přežil jsem je jen díky 
několika málo dobrým lidem.

Abychom nekončili smutně. Co přidat ještě 
nějaký humorný zážitek ze Zelené Hory?

Vzpomínám na pozdějšího velitele majora Baušeho, který byl 
z Vimperka a jehož paní měla velmi blízko k zahradničení. Občas 
na zámek přijela na návštěvu a upozorňovala na každou suchou 
větvičku, kterou museli vojáci odstranit. I cesty kolem sala terreny 
za ní byly velmi udržované. Její muž si pokaždé oddychl, když odjela 
zase domů do Vimperka. 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho pevného 
zdraví i další plodné kulturní činnosti.

Josef Jančar se narodil 19. 3. 1925 ve Vahlovicích u Blatné. 
Po ukončení obecné a čtvrté třídy měšťanské školy absol‑
voval dvouletou Hospodářskou školu v Březnici. Po studi‑
ích pracoval v Mlékárenském a hospodářském družstvu 
v Blatné, dále působil u Ministerstva výkupu, Okresního 
národního výboru v Blatné a později u Státního rybářství 
Blatná, odkud byl pro svůj politický postoj na události 
roku 1968 propuštěn. Od roku 1971 byl zaměstnán v Čes‑
koslovenských státních drahách a to až do roku 1985, kdy 
odešel do penze. Za minulého režimu byl členem Myslivec‑
kého svazu, odkud byl v roce 1970 trvale vyloučen, od roku 
1969 byl veden v centrální evidenci osob STB jako osoba 
nepřátelská k socialistickému zřízení. V roce 1990 byl 
plně rehabilitován. Dnes spolupracuje s Českým svazem 
ochránců přírody či TJ Sokol Blatná. Za svou dokumentač‑
ní, výstavní a spolkovou činnost byl od ČSTV několikrát 
oceněn medailí za výjimečný přínos tělovýchovy a spor‑
tu, v roce 2017 se stal významným rodákem Blatenska.

Text: Pavel Motejzík
Foto: Lukáš Mácha

Při mimořádných prohlídkách zámku Zelená Hora většinou sedne 
v Blatné do auta a dojede i ve svém pokročilém věku sám na zámek, 
na který má z mládí mnohé vzpomínky. Byl totiž mezi prvními 
vojáky, kteří zde působili od roku 1948, kdy se areál připravoval 
pro účely armády. V ruce vždy třímá několik starých fotografií 
a dokumentů a já už se léta chystám, že s ním udělám rozhovor 
do našich novin. Tento měsíc si připomínáme 70 let od oficiálního 
příchodu armády na zámek, a tak jsme s kolegou Lukášem 
Máchou sedli do auta a vyrazili za panem Jančarem, který je patrně 
posledním živoucím svědkem příchodu vojáků na Zelenou Horu.
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Soutěžní jaro rybářského kroužku  
místní organizace Nepomuk

Kramolín hostil světový podnik  
v sajdkárkrosu

Letošní čtvrtý podnik světového šampionátu se konal 11.–12. května v kramolínském motokrosovém 
areálu. Do závodu prošlo technickou a administrativní přejímkou 44 posádek. Všichni, kdo patří ve svě-
tovém sajdkárkrosu k absolutní světové špičce, byli v Kramolíně. Sobotní kvalifikace poznamenalo něko-
lik přívalů deště, které z dobře připravené trati učinily bahenní lázně. Mezi 30 postupujících posádek se 
probojovaly i čtyři české posádky: Černý s Musilem, Kolenčík a Hejhal a bratrské posádky Boukalových 
a Hrochových. Jako spolujezdec německého závodníka Adriana Petera reprezentoval český sajdkárkros 
ještě Miroslav Zatloukal. V obou nedělních závodech se potvrzovalo, kdo je adeptem na letošní nejlepší 
umístění ve světovém šampionátu. 

Zde je výsledek 1. závodu:1. Vanluchene – van den Bogaart, 2. Dierckens–Rostingt, 3. Sanders–
Kunnas, 4. Bax–Stupelis, 5. Hermans–Musset,13. Černý–Musil, 19. Kolenčík–Hejhal, 20. Hrochové, 
27. Boukalové. Tři české posádky bodovaly, a to určitě potěšilo všechny české fanoušky. Druhý závod 
se jel opět v režii absolutní světové špičky, bohužel na body kvůli technické závadě na spojce nedosáhl 
Miloš Černý, naopak Boukalové si připsali body za 17. místo. Hrochové vyšli bodově naprázdno. Pořadí 
ve druhém závodě: 1. Hermans–Musset, 2. Vanluchene – van den Bogaart, 3. Dierckens–Rostingt, 4. 
Sanders–Kunnas, 5.  Giraud–Haller, 14. Kolenčík–Hejhal, 17. Boukalové, 29. Hrochové, 30. Černý–Musil

Čelo průběžného hodnocení šampionátu 2019: 
 
 
posádka národnost body

1. VANLUCHENE Marvin – VAN DEN BOGAART Ben Bel-Hol 167

2. BAX Etienne – STUPELIS Kaspars Hol-Lat 161

3. HERMANS Koen – MUSSET Nicolas  Hol-Fra 144

Z českých posádek jsou zatím na 21 místě bratři Boukalové se 16 body. V kategorii veteránů předvedli 
parádní výkon nestárnoucí Josef Peták a Václav Hotový, kteří v silné zahraniční konkurenci s přehledem 
vyhráli oba závody.

Milan Demela

Lov ryb udicí na plavanou
První závod v letošní sezóně byl pro nás jeden z nejdůležitějších. Bylo 
to jarní kolo divize v lovu ryb udicí na plavanou. To se konalo 30.–31. 
března 2019 v Plzni na řece Radbůze. Celkem jsme do divize nasa-
dili dva týmy po třech závodnících. Nejlepší tým, který se zúčastní 
jarního a podzimního kola divize, postoupí do II. ligy v lovu ryb 
udicí na plavanou. 

Naši závodníci zde změřili síly s dospělými závodníky, kteří chy-
tají v nejvyšších soutěžích České republiky. Chytání ve studené jarní 
vodě bylo dost náročné a po dlouhé zimní pauze jsme se těžko vraceli 
do závodního rytmu. Na konci závodu jsme obsadilo družstvo Nepo-
muk A ve složení Holub Ondřej, Holub David a Matěj Vejvančický 
2. místo, Nepomuk B ve složení Tomáš Krmela, Šimon Flandera 
a Filip Mašek pak 3. místo. Sezóna v lovu na plavanou pokračovala 
dalším velmi těžkým, ale krásným dvoudenním závodem v Jindři-
chově Hradci – Nova Domus 2019. V závodě změřili naši reprezen-
tanti síly ve svých kategoriích s vicemistrem světa v této disciplíně 
a kompletní reprezentací České republiky v tomto sportu. V kategorii 
do 20 let U20 nás reprezentovali David a Ondřej Holubovi společně 
s Tomášem Krmelou, v kategorii do 15 let U15 Matěj Vejvančický, 
Filip Mašek a Šimon Flandera.

Závod na nejvyšší pořadatelské úrovni s přísnými ligovými pravi-
dly a silnými soupeři jsme zvládli excelentně. V kategorii U15 Matěj 
v prvním kole vyhrál a ve druhém kole se mu i ze špatného místa 
uprostřed závodní trati podařilo udržet krok se soupeři na lepších 
pozicích. A proto při vyhlašování stál na stupni vítězů, a to těsně na 2. 
místě. V kategorii U20 jsme po prvním kole, ve kterém dobře zachy-
tal Ondřej Holub, mysleli taktéž na medailové umístění. Bohužel 
druhé kolo ukázalo, že, ačkoliv jsme již dobrými soupeři pro zkuše-
nější závodníky, nám trochu toho štěstí a umu ještě chybí.  A proto 
celkového nejlepšího umístění nakonec dosáhl David Holub, který 
skončil na 5. místě.

Musím jako trenér říct, že to byl náš zatím největší úspěch, kte-
rého jsem s dětmi za 8 let dosáhl.

Pokračováním nabitého jara byl závod o pohár primátora města 
Plzně – Plzeňský Plaváček. Závodu se z našeho kroužku zúčastnilo 
celkem devět závodníků. Závod se konal ve čtvrtek od 15:00, i tak si 
na něj našlo čas 36 závodníků z celých západních Čech. 

Závodní tempo odlovu ryb bylo velké. Ryby braly ve velkém 
množství a k vítězství v kategorii do 15 let bylo nutné nachytat přes 
17 kg ryb za tři hodiny chytání. Bohužel takového množství nikdo 
z našich závodníků nedokázal dosáhnout, a proto jsme se museli 
v této kategorii smířit s 2. místem pro Šimona Flanderu. V kategorii 
do 20 let byl souboj mnohem těsnější, kdy mezi 2.–6. místem byl 
rozdíl necelé kilo váhy ryb. Zde druhé místo získal David Holub.

Poslední závod jara v lovu na plavanou do této chvíle byl závod, 
ze kterého byla určena nominace na mistrovství České republiky 
v tomto sportu. Závodní úsek byl zvolen na řece Úhlavě v Přešti-
cích. V návaznosti na rapidní ochlazení došlo i k zaražení příjmu 
potravy ryb. Tím byl závod velmi ovlivněn a chytalo se velmi malé 
množství ryb. V prvním kole se ještě relativně sem tam ryba ulovila. 
Výhodu měli naši závodníci, kteří již mají za sebou více takto těž-
kých lovů v místech, kde není mnoho ryb. Nejlépe se dařilo našim 
juniorům do 20 let, kdy bratři Holubové v obou kolech ulovili 
několik ryb, a proto se mladší Ondřej umístil na 1. místě a starší 
David na 3.  místě. Mezi ně se na stříbrnou pozici ještě vklínil 
Tomáš Krmela.

V kategorii do 15 let zvítězil Matěj Vejvančický, na 4. místě se 
umístil Filip Mašek, na 6. místě Václav Sýkora a na 9. místě Helenka 

Vejvančická. Díky tomuto úspěchu a celkovém místě za rok 2018 byli 
nominováni na mistrovství České republiky v lovu ryb udicí na plava-
nou do kategorie U15 Matěj Vejvančický, Filip Mašek a Šimon Flan-
dera. V kategorii U20 David Holub, Ondřej Holub a Tomáš Krmela.

Lov ryb udicí na feedrový prut
Jarního územního přeboru mládeže se zhostila Plzeň. Závodníci 
v kategoriích do 15 let a do 20 let změřili své síly na Borské pře-
hradě. Závod měl velkou návštěvnost a pořadatelé museli díky 
nedostatku míst na závodním úseku pozdě přihlášené odmítat. 
Celkem se sešlo 41 závodníků, kteří se utkali o vítěze západních 
Čech v této disciplíně. Závod byl ovlivněn počasím a v průběhu 
prvního kola lehce sněžilo. V kategorii do 15 let jsme se s pěti 
závodníky umístili mezi 4.–11. místem. Bohužel nám těsně utekla 
medailová pozice o 400 g. V kategorii do 20 let si medailová umís-
tění rozdělili David Holub 1. místo, Ondřej Holub 2. místo a násle-
doval je opět náš závodník, a to Tomáš Krmela.

Rybolovná technika
Po zimních halových závodech jsme se s teplejším počasím přesu-
nuli na jediný jarní venkovní závod a to Územní venkovní přebor 
mládeže, který se již tradičně konal ve Kdyni. Bohužel kvůli velmi 
studenému počasí a zdravotním komplikacím většiny našich 
reprezentantů jsme vyrazili pouze s pěti závodníky. Ale i tak jsme 
dokázali důstojně reprezentovat naše město a ze Kdyně si odvezli 
v kategorii juniorů 2. místo pro Ondru Holuba. V kategorii žákyň 
si též 2. místo vybojovala Helenka Vejvančická. A aby těch stříbr-
ných medailí nebylo málo, v kategorii juniorek si Kristýna Kama-
sová též odváží 2. místo. Bohužel jsme nedokázali obhájit naše 
tradiční 2. místo v týmech a protentokrát odvážíme pouze bram-
borovou medaili.

Okresní kolo Zlatá udice Plzeň-jih
Zlatá udice se skládá ze třech disciplín, kdy závodníci musí pro-
kázat své dovednosti v rybolovné technice (hody na terče), lovu 
ryb udicí na plavanou a zkouškou z poznávání rostlin, zvířat a ryb 
společně s testem z rybářských témat. Okresní kolo se uskutečnilo 
v Klášteře, kdy rybolov probíhal na místním rybníce a znalosti spo-
lečně s hody na terče děti prezentovali na hřišti TJ Sokol Klášter.
Všech 14 soutěžících se muselo vyrovnat s nepřízní počasí, kdy 
hlavně v odpolední části nám velmi silně pršelo. Nejlepší čtyři 
žáci – Matěj Vejvančický, Filip Mašek, Šimon Flandera a Tomáš 
Král – pojedou náš okres reprezentovat do Rokycan, kde bude 
probíhat další kolo této soutěže. Společně s nimi pojedou i vítě-
zové kategorií juniorů Ondřej Holub a vítězka kategorie žákyň 
Helenka Vejvančická.

Kompletní výsledky závodů a rozpis dalších závodů najdete 
na našich internetových stránkách. Aktuální výsledky a fotografie 
ze závodů zase na našich facebookových stránkách. V neposlední 
řadě bychom rádi poděkovali našim sponzorům a podporovatelům, 
bez kterých bychom nemohli reprezentovat naše město. Jmenovitě 
jde o město Nepomuk, Plzeňský kraj, obec Klášter, firmu Decathlon, 
Mivardi, rybářské potřeby Milo, Splávky Italia s výrobky Tubertiny, 
firmu Maver a firmu INSTONE s. r. o., MŠMT atd.

S pozdravem Petrův zdar 
Jan Hozman, Český rybářský svaz, z. s.,  
vedoucí mládeže místní organizace Nepomuk

Josef Peták a Václav Hotový ‑ vítězové kategorie veteránů, foto Milan Demela
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Svatojánský koutek

Vážení čtenáři,  dnes bych se s vámi chtěl trochu zamyslet nad živo-
tem sv. Jana poté, co opustil jako mladý muž Nepomuk a pokra-
čoval ve své formaci a studiích. Nevíme, kdy to přesně bylo. Je ale 
jisté, že ve svých studiích pokračoval na nedávno založené pražské 
Karlově univerzitě (založena roku 1348, kdy bylo Janovi osm let). 
Z Prahy vládl velké části střední Evropy náš nejslavnější panov-
ník, moudrý a zbožný císař Karel IV. Římskokatolická církev ale 
prožívala těžké časy – papež Klement V. byl roku 1305 prakticky 
přinucen francouzským králem Filipem IV. Sličným, aby přesunul 
svoje sídlo do Avignonu a i jeho následovníci se až do roku 1378 
do Říma nevrátili.

Jan má ale jen jeden cíl – sloužit Bohu, církvi a lidem. Na univer-
zitě se vzdělává v teologii a právech, a tak může být jmenován v roce 
1369 císařským notářem a úředníkem soudní kanceláře arcibiskup-
ství za druhého pražského arcibiskupa a prvního českého kardinála 
Jana Očka z Vlašimi. Na arcibiskupství pracuje až do roku 1380, kdy 
zřejmě dosáhne svého duchovního cíle – je vysvěcen na kněze. Dal-
ších deset let je pak farářem u sv. Havla v Praze. Z tohoto období 
jeho života se dochovala svědectví o jeho dobročinnosti a starosti 
o chudé. Výnosy, které náležely farářům, rozdává potřebným a svoji 
víru nejenom hlásá z kazatelny, ale taky ji žije ve svém životě. Je si 
ale vědom i dalšího velkého závazku křesťana, že totiž má využít 
všechny dary, které dostal od Boha k jeho slávě a ve prospěch bliž-
ních. Jan cítí, že byl obdarován mimořádnou inteligencí a touhou 
po vědění. Proto předává farnost svému zástupci a odjíždí do Padovy 
na staroslavnou a věhlasnou univerzitu (5. nejstarší univerzita 
na světě, založená v roce 1222), aby zde prohloubil svoje právnické 
a teologické znalosti. Je vynikajícím studentem. Během svých studií 
v létech 1382–7 je v roce 1386 dokonce zvolen rektorem zaalpských 
studentů (univerzita byla velmi moderní, rektoři byli voleni z řad 
studentů, a to jeden pro Italy, druhý pro studenty ze zemí severně 

od Alp). Po svém návratu do vlasti s titulem doktora církevního 
práva se stává Jan kanovníkem vyšehradským a arcijáhnem žatec-
kým. I tyto význačné funkce byly spojeny s finančními příjmy, ale 
Jan je využíval hlavně pro pomoc potřebným.

Mládí našeho nejslavnějšího rodáka a světce lze podle mého 
názoru shrnout jako období, kdy sv. Jan dozrál jako křesťan 
a pochopil první a hlavní Kristovo poselství: lásku k Bohu a Kris-
tově církvi a dobrotu k lidem, především těm nejpotřebnějším, 
ke kterým měl i Kristus nejblíže. Jeho svatost je dána tím, že tyto 
základní hodnoty nejen pochopil, ale snažil se je také realizo-
vat ve svém životě. Kromě toho se u něho můžeme učit i snaze 
po naplnění Kristova vybídnutí k využití všech darů, které jsme 
od Boha dostali, abychom jimi pomáhali bližním. Ne pro slávu 
svojí, ale slávu Boží.

Průběh jeho života svědčí i o dalších charakteristických vlast-
nostech našeho svatého rodáka – houževnatosti, vytrvalosti a stá-
losti. Zvlášť v dnešní době, kdy mnoho lidí smysl svého života nikdy 
nenajde nebo jej ani nehledá, vyniká Janova jistota v povolání, 
které mu bylo dáno, a jeho trpělivá a neměnná snaha toto povolání 
naplnit. Byl člověk jako my a určitě musel čelit pokušení zanechat 
ve svých 40 letech dalšího vzdělávání. Byl vysvěcený jako kněz, byl 
mu dán výnosný úřad faráře v Praze. Mohl tam dožít v klidu a bez 
starostí o své živobytí. Ale on se vydá do vzdálené Itálie, aby tam 
studoval až do svých 47 let. A určitě to nebylo kvůli získání kva-
lifikace na jmenování nějakým prelátem. U něj šlo jistě o snahu 
dokonale naplnit Boží plány, které mu byly zřejmě sděleny.

Sv. Jana posilovala jeho víra. Ale i nevěřící člověk si může vzít 
za příklad jeho snahu žít pro druhé a maximálně využít talentu 
a nadání, které nám byly dány.       

Petr Jenčík, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého

Ve Vrčeni slavili pouť v aprílovém počasí

Za krásného počasí jsme v naší obci na návsi přivítali o víkendu 
20.–21. 4. 2019 pouťové atrakce. I v letošním roce se děti mohly 
vyřádit na třech nafukovacích hradech, twistru, autodráze 
a jiných lákadlech. Nechyběla ani střelnice, prodejní stánky s růz-
nými sladkostmi a hračkami a samozřejmě ani stánek s rych-
lým občerstvením.

O týden později, v neděli 28. dubna, se za velmi chladného 
počasí konala poutní mše svatá u kapličky sv. Vojtěcha. Celebroval 
ji P. Jiří Špiřík, administrátor vrčeňské farnosti. Ve své promluvě se 
s přítomnými podělil o několik myšlenek souvisejících s životem 
sv. Vojtěcha. Zdůraznil odkaz tohoto světce, jenž pocházel z rodu 
Slavníkovců a 19. února 982 se stal druhým pražským biskupem. 
Z této pozice se snažil vymýtit nešvary v tehdejší společnosti, které 
se neslučovaly s církevním učením. Později, dne 23. dubna 997, byl 
zavražděn při své misijní cestě na území pohanských Prusů. Od 11. 
století je uctíván jako druhý patron české země hned po sv. Vác-
lavu. Sv. Vojtěch je neodmyslitelně spjat s naší obcí i nedalekou 

Zelenou Horou. Každý zná vojtěšské legendy o vzniku pojmenování 
obce Vrčeně, jež se odvozuje od vrčících psů, poštvaných místními 
pohany na procházejícího světce, který se tudy ubíral při své cestě 
do Říma a zpět. Další legenda pak vypráví, že se sv. Vojtěch na své 
pouti zastavil v lese Chlumci při staré cestě do Prahy, kde si odpo-
činul na balvanu, na kterém pak zůstal otisk světcova těla. Tento 
balvan je uložen v kapli vedle oltáře.

Kaple sv. Vojtěcha patřila k významným poutním místům již 
v roce 1684, kdy ji nechal v současné podobě vybudovat Václav 
Vojtěch ze Šternberka. Zejména pak v době národního obro-
zení zde byly věhlasné poutě, kde se scházely tisíce poutníků. 
Sláva vojtěšských poutí pohasla po roce 1890, kdy vyhořely zdejší 
lázně. K obnovení poutní tradice došlo za faráře Karla Vondrušky 
(1908–1939) a jeho nástupce Václava Klaboucha (1940–1958), který 
nechal kapli opravit.  

Nicol Boltíková

VÍCE PROSTORU 
ŠIRŠÍ SORTIMENT 

VĚTŠÍ POHODLÍ

Občerstvení zajištěno!

Srdečně Vás zveme na
slavnostní otevření přístavby 
prodejny v Blovicích

24. 6. 2019
10:00 hodin
UNIBRICK BLOVICE

Přijďte si prohlédnout naši vylep-
šenou blovickou prodejnu, nakoupit 
a užít si prima dopoledne!

Na co se můžete těšit:

■   větší prodejní plocha o 200 m2

■   bezbariérový přístup  
     po celé prodejně

■   kompletně zastřešený prostor

■   rozšířený sortiment

■   půjčovna i míchárna v novém 

inzerce
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BAROKO DĚTEM 

29. 6. 2019 
Nepomuk – Svatojánské muzeum 
Baroko dětem přinese v rámci Letního barokního festivalu bohatý 
program do Svatojánského muzea v Nepomuku. V den vysvědčení, 
tedy 29. 6. 2019, si nejen děti budou moci užít zábavné odpoledne. 
Dveře muzea se otevřou v 15:00 a v průběhu dne čeká na návštěv-
níky příjemný a také kreativní program. V prostorách muzea i při-
lehlé zahrady si návštěvníci mohou vyrobit barokní škrabošky 
v rámci kreativních workshopů, zazpívat si, zatančit si barokní 
tanec nebo vyzkoušet tradiční lukostřelbu. Pro obdivovatele sv. 
Jana Nepomuckého budou také připraveny komentované prohlídky 
muzea. Na závěr dne mohou návštěvníci shlédnout divadelní hru 
Král paroháč od divadelního spolku Za oponou. 
Celý program bude volně přístupný. 

Program: 
15:00 Začátek programu
16:00 Zpívánky pro děti
17:00 Barokní tanečky pro děti
18:00 Divadelní hra Král jelenem
Doprovodný program: barokní kolotoč, workshopy



Nepomucké noviny / červen 201930 Nepomucké noviny / červen 2019 31zveme vás / inzercekulturní kalendář

Pojeďte s námi na muzikál

Kulturní centrum Nepomuk pořádá 8. prosince 2019 zájezd 
do pražského divadla BROADWAY na muzikál KVÍTEK MANDRA-
GORY. Jedná se o muzikálovou komedii o ukradeném diamantu 
s písněmi Heleny Vondráčkové.  

Herecké obsazení: 
Jiří Deml, policejní komisař – Miroslav Etzler, Sagvan Tofi / Jakub 
Deml, bratr Jiřího – hypochondr – Aleš Háma, Michal Novotný, Bro-
nislav Kotiš / Quido Machulka, bezdomovec – Josef Carda, Richard 
Genzer, Jaromír Nosek / Sylvie Richterová, Demlova kolegyně – 
Adéla Gondíková, Ivana Jirešová / Jiřina Demlová, matka Jakuba 
a Jiřího – Jana Boušková, Jaroslava Obermaierová / Magda, Demlova 
dcera – Nelly Řehořová, Eliška Trtíková / Tereza, bývalá manželka 
Jiřího – Yvetta Blanarovičová, Radka Fišarová / Lukeš, majitel 
klubu Copacabana – Jan Přeučil, Josef Laufer, Rudolf Kubík / Uklí-
zečka Irina – Pavlína Ďuriačová, Linda Finková / Sergej Mogilevič, 
Lukešův bodyguard – Ladislav Spilka, Bořek Slezáček, Ondřej Bábor

Podařilo se nám zakoupit slevové poukázky, proto cena vstu-
penky včetně dopravy činí pouze 680 Kč. Autobus odjíždí ze Dvorce 
od ČD v 11.30 hod., další zastávky Na Vinici, u hřiště a na náměstí 
A. Němejce. Návrat zpět kolem 20.00 hod. Zájemci se mohou 
hlásit na tel.: 371 580 337 nebo osobně v KIC Nepomuk, nám. A. 
Němejce 126.

NEPOMUK / ČERVEN 2019

10. 5. – 23. 6. Toulky uměním – výstava 
výtvarných prací žáků ZUŠ Nepomuk, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, 
otevřeno úterý–neděle 10.00–17.00

do 9. 6. Aurora – výstava fotografií Kláry 
Šelmátové (maturitní práce), otevřeno středa–
neděle 10.00–16.00 hod., Zelenohorská 
pošta (Zelenohorská 76), vstup zdarma

1. 6.  Dětský den s TJ Slavoj Dvorec – bohatý 
program a soutěže pro děti, od 13.00 hodin, 
fotbalové hřiště Dvorec, vstup zdarma

6. 6. Přednáška s promítáním o zámku 
Rožmitál pod Třemšínem – přednáší Eva 
Heyd (ředitelka Czech National Trust), 
od 17.00 hodin, arciděkanství Nepomuk 
(Přesanické nám. 1), vstupné dobrovolné

8. 6.        Noční koulování – turnaj 
dvojic v pétanque, začátek v 16.30 hod., 
registrace od 16.00 hod., startovné 100,-
Kč/tým, časový limit zápasu 40 min. + 
nához, hřiště u Sokolovny Nepomuk

9. 6. Česká mše s brazilským hudebním 
doprovodem (vystoupí umělci z partnerského 
města Nepomuku – São João Nepomuceno, 
celebruje: Pater Jiří Špiřík), od 9.45 hodin, kostel 
sv. Jana Nepomuckého, vstupné dobrovolné

11. 6. Doteky Brazílie – brazilský koncert 
ze São João Nepomuceno (zpěv Érica Alves, 
Cleverson Cabral, hudební doprovod Ricardo 
Itaborahy se synem Matheusem), od 19.00 
hodin, sál hotelu U Zeleného stromu, 
vstup zdarma, pořádá město Nepomuk

12. 6. Absolventský koncert Markéty 
Járové – host kapela Railtale, od 17.30 
hodin, Rodný dům A. Němejce

14.–16. 6. Nefestík (10. ročník) – 
nezávislý hudební, filmový a divadelní 
festival, Zelenohorská pošta

15. 6. Nepomucké (farmářské a řemeslné) 
trhy s živou hudbou Švejk duo, 8.00–12.00, 
náměstí A. Němejce, více na trhy.nepomuk.cz

15. 6.  Pohádka pro kluky i pro holky 
(Divadélko KOS), 10.00 hod., Městské 
muzeum a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

15. 6. Slavnostní koncert s českým 
chlapeckým sborem Boni Pueri, zámek Zelená 
Hora, pořádá Mikroregion Nepomucko

15. 6. Odyssea + Pohoda, 
Pizzerie Marshall Nepomuk

16. 6. Parní lokomotiva na nádraží ČD 
Nepomuk (Dvorec) – v rámci 120. výročí trati 
do Blatné, příjezd 12.35 hodin (v zastávce 
setrvá do 13.00 hodin), více na www.cd.cz

18. 6. 120. výročí blatenské lokálky 
(přednáší Jaroslav Navrátil), Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

21. 6. Velké lhaní – divadelní komedie 
(hraje ochotnický spolek Tyjátr 

Horažďovice), od 20.00 hodin, Malá letní 
scéna Nepomuk, vstupné dobrovolné

21. 6. Kiss (HUN), Metallica 
(CZE), sportovní areál u školy

22. 6. S hasiči hurá na prázdniny (dětský 
den pro všechny věkové kategorie, soutěže 
v tématikou IZS, odměny pro soutěžící, 
výstava techniky IZS, občerstvení aj.), od 13.00 
hodin, hřiště u ZŠ, pořádá SDH Nepomuk

22. 6. Horst Siegl Team, hřiště FK Nepomuk

28. 6. King Swing (swing-jazz z Plzně), 
od 20.00 hodin, Malá letní scéna Nepomuk, 
vstupné dobrovolné, mls.nepomuk.cz

28. 6. – 18. 8. Výstava Litohrátky – Jana 
Vacková (grafika, koláž, obrazy), Městské 
muzeum a galerie Nepomuk (otevřeno úterý–
neděle 10.00–17.00 hodin), vstup zdarma

29. 6.  Křest knihy Zelená Hora 
v sevření smrtihlavů, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, od 18.00 hodin

29. 6. – 7. 7. Mimořádné prohlídky zámku 
Zelená Hora, doprovodný program (kromě 1. 
7.) – více informací postupně na zelenahora.cz

OKOLÍ NEPOMUKA / ČERVEN 2019

do 28. 7. Doteky – výstava fotoklubu 
Nepomuk – fotografie na téma doteky 
řemesel, vodní hrad Švihov

do 30. 9. Výstava Dětství v zámeckém parku, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

do 5. 10. Výstava Příběh bronzu a železa, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

do 9. 6. Výstava Z minulosti do budoucnosti 
(Od Historického parku Bärnau – Tachov 
k ArchaeoCentru Čechy – Bavorsko, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

1. 6.  Dětský den, Vrčeň

1. 6. Do Hořehled na golf zdarma!, 
od 10.00 do 11.00, Golf Hořehledy (další 
termíny 8. 6., 15. 6., 22. 6. a 29. 6.) 

1. 6. Den dětí, od 14.00 hod., Číčov

1. 6. Dětské odpoledne, Lučiště

1.–30. 6. Samá voda – výstava akvarelů 
Jiřího Koptíka, Infocentrum Spálené Poříčí

2. 6. – 27. 7. Výstava fotografií – Fotoklub 
Stod, špejchar Ve Dvoře, Spálené Poříčí

6. 6.  Přednáška Mgr. Jiřího Chlevišťana 
Mohylová pohřebiště na jižním 
Plzeňsku, od 17.00 hod., Muzeum 
Jižního Plzeňska v Blovicích

6. 6.  Malé folklorní slavnosti „Pod 
vrčeňskou lípou“, od 19.00 hod., Vrčeň

8.–9. 6. Víkend otevřených zahrad, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

8.–9. 6. Víkend otevřených zahrad na zámku 
Lnáře /sobota 8. 6. samostatné prohlídky 

parku, neděle 9. 6. komentované prohlídky 
(zač. v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin) 

8. 6.  Snídaně v trávě v rámci Víkendu 
otevřených zahrad, od 10.00 hod., 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

8. 6. Hasičské okrskové cvičení okrsku 
Nepomuk (pořádá SDH Polánka), od 13.00 
hodin, hřiště u koupaliště v Polánce

8. 6.  Dětský den v Holkovice, Těnovice, Lipnice

15. 6. Den Ždírecké ZOO – ukázky 
kovářského a řezbářského řemesla, prezentace 
Lesů ČR a střední školy v Oselcích aj., 
od 13.00 do 17.00 hodin, Ždírec-Myť

15. 6. Letní koncert Volného sdružení 
horažďovických zpěváků a muzikantů, 
od 19.00 hodin, zámek Chanovice

15. 6. Pouť ve Lnářích

16. 6. 1. kladrubecké koňohrátky – 
na programu jsou hry jako hod podkovou, 
překážková dráha, lezení na balík sena, 
jízda na koni či závod s bobkem na lopatě, 
od 15.00 hodin, náves Kladrubce, přihlášky 
na emailu kavkova20@seznam.cz

16. 6.  Jihočeské léto s párou – v 11.41 
hodin přijede do Kasejovic parní lokomotiva 
(odjezd ve 12.00 hodin směr Nepomuk)

16. 6. Pouť v Defurových Lažanech, 
tradiční sváteční víkend

16. 6. Štepán Rak – koncert, od 18.00 
hodin, zámek Lnáře, vstupné 200 Kč 

17. 6. Koncert žáků ZUŠ Starý Plzenec, 
od 15.30 hod., zámek Spálené Poříčí

18. 6. – 15. 9.  Výstava Loutková laboratoř 
II., vernisáž od 17.00 hodin (18. 6.), 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

19. 6.  Koncert dětí ze Základní 
umělecké školy, Kasejovice

22. 6. Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale, 
od 9.00 hodin, tradiční nohejbalový turnaj 
neregistrovaných hráčů v Dobroticích 

23. 6. Koncert v synagoze v rámci cyklu Hudba 
v synagogách Plzeňského kraje, Kasejovice

23. 6. Od Zelené hory pod Cukrovou homoli – 
Pavel Motejzík přednáší o cestě pěveckého sboru 
Canto Nepomucenum do São João Nepomuceno 
(partnerské město Nepomuku v Brazílii) se 
zastávkou v Rio de Janeiro, od 17.00 hodin, 
zámek Spálené Poříčí, vstupné dobrovolné

29. 6. Folk na zámku, od 17.00 hod., 
nádvoří zámku Spálené Poříčí

30. 6. – 4. 8. Výstava Když jsem šel z hub…, 
zámek Chanovice, vernisáž od 17.00 hodin

6. 7. Den řemesel – přehlídka řemeslných 
dovedností Plzeňského kraje (tradiční 
řemesla, cca sedmdesát oborů, doplněno 
hudebníky, šermíři, loutkoherci), od 9.45 
hodin, zámecký areál a skanzen Chanovice

Kulturní kalendář 2019

Předprodej vstupenek v Kulturním 
a informačním centrum Nepomuk

15. 6 Slavnostní koncert s českým chlapeckým sborem Boni Pueri, 
od 18.00 hodin, kostel na zámku Zelená Hora, předprodej vstupenek 
přes webový portál plzenskavstupenka.cz, vstupné 100–300 Kč

25. 9. Vandráci vagamundos (cestopisný večer s Vandráky 
Pavlem Liškou a Honzou Révaiem), od 19.00 hodin, Sokolovna 
Nepomuk, vstupné 280 Kč, předprodej přes plzenskavstupenka.cz

26. 9. Chuť do života – Halina Pawlowská (One woman show), 
od 19.00 hodin, KD Dvorec, vstupné 250 Kč v předprodeji (místenky) 

7. 11. Dva nahatý chlapi (bláznivá divadelní komedie – hrají: Martin 
Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela Šinkorová), od 19.00 hodin, 
Sokolovna Nepomuk, vstupné 430 Kč, předprodej přes plzenskavstupenka.cz

12. 12. Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové, 
od 19 hodin, KD Dvorec, vstupné 350 Kč v předprodeji (místenky)

Aktuální informace o akcích v Nepomuku a okolí najdete 
na internetu pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti

změna programu vyhrazena

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: květen–září (pondělí–neděle) 8.30–17.00 
hodin, polední pauza 11.30–12.00 hodin
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Malá letní scéna zve 
21. 6.          
Velké lhaní – divadelní komedie 
ochotnický spolek Tyjátr Horažďovice
vstupné dobrovolné
Když člověk jednoho dne potká bývalou ženu "svého života" a vymy-
slí si kolosální lež, je téměř jisté, že riskuje a že se mu to jednoho 
dne mnohonásobně vrátí. Pro Etienna ten den právě nastal.
http://www.tyjatr.cz

28. 6.
King Swing – swing-jazz  – Plzeň 
vstupné dobrovolné
Čtveřice jazzmanů nabídne slavné opusy Glenna Millera, Louise 
Armstronga, George Gershwina a dalších velikánů minulého sto-
letí, a to v originálním hudebním balení piano, housle, kontrabas, 
bicí a samozřejmě zpěv. Vše s elánem mladých jazzmanů, kteří 
patří k české špičce a mají také bohaté zkušenosti z angažmá v USA 
i evropských zemích.Sestavu tvoří Jindřich Marek, Milan Benedikt 
Karpíšek, Tomáš Karpíšek a Zdeněk Pexa.

5. 7.
Bára Zmeková | na pomezí jazzu, folku a klasické hudby
Praha | vstupné 150 Kč na místě, v předprodeji 120 Kč
Bára Zmeková je skladatelka a textařka, která se ve své hudbě 
pohybuje na pomezí jazzu, folku a klasické hudby, místy přidává 
jemnou elektroniku. Pochroumaný šanson – poezie a tóny. Křeh-
kost a naléhavost odlehčuje humorem a nadhledem a od klavíru 
byste ji těžko oddělili.

Slavnostní koncert BONI PUERI  
v rámci Barokního festivalu  
Zámek Zelená Hora / kostel 

Český chlapecký sbor BONI PUERI byl založen v roce 1982 a patří 
k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům. Sbor dosud 
absolvoval na 4000 samostatných koncertů po celé Evropě, Ame-
rice a Asii. Ředitelem tělesa je PhDr. Pavel Horák, Ph.D. Na Zelené 
Hoře se sbor představí s průřezem své tvorby, zaměřené od baroka 
po současnost. Sbor při vystoupení doprovodí také jeden tajný host.

Datum: sobota 15. 6. 2019 
Čas: 18:00–19:30 hodin 
Cena vstupenek: 100–300 Kč 
Místo konání: Kostel na Zelené Hoře, 
Klášter čp. 1, 335 01 Nepomuk

Předprodej zajišťují informační centra regionu a plzenskavstu-
penka.cz. Letní barokní festival, navazující na projekt „9 týdnů 
baroka“, je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje.
Více na festivalnepomuk.cz.
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Fénix bilancuje další školní rok

Desátým článkem uzavíráme další školní rok pravidelných aktivit 
ve Fénixu. S pomocí informací z loňského červnového čísla novin 
můžeme trochu bilancovat – za uplynulé období máme 28 lektorů 
a dobrovolníků, pět nových lektorek a 20 nových kroužků nebo 
seminářů. Proběhl Veletrh spolků, Vánoční jarmárek a dvě schůzky 
s lektory. Máme uživatelsky příjemnější webové stránky a přihla-
šování na kurzy online. Stále pracujeme na tom, aby se Fénix stal 
přístupnějším a příjemnějším – v procesu je příprava na výměnu 
topení a zateplení, čekáme na rozhodnutí z Kraje ohledně dotace 
na personální posilu a jednáme s Místní akční skupinou ohledně 
Klíčového projektu na tři roky. Cesta to není zrovna jednoduchá, 
protože je zapojeno více subjektů a ne vždy se jednání ubírá tako-
vým směrem, jakým bychom si představovali. Zapojit se můžete 
i vy, především zájmem a účastí na našich akcích. Velmi nám 
také pomáhá sdílení na facebooku, předávání osobních doporu-
čení… Stále věříme, že v Nepomuku i okolí můžeme najít zajímavé 
aktivní spolupracovníky na vedení kroužků; důležité jsou pro nás 
znalosti a dovednosti, vlastní iniciativa, nadšení a schopnost pře-
dávat vše dál.

K organizaci: Kurzy končí postupně během června, podle toho, 
zda již bylo vyčerpáno 15 lekcí. Přihlašování na další školní rok 
bude spuštěno 30. 6. v 9:00. Kurzy v září začnou 17. 9. (pokud 
nebude uvedeno jinak). Během letních prázdnin bude kancelář 
otevřena nárazově. Na webových stránkách jsou aktualizované 
podmínky účasti na kurzech.

tvořivý seminář: upcyklace PET lahví na originální šperky se Zu-
zanou Smithovou, neděle 9. 6. 14:00–17:30, přihlášení předem 
(300/350 Kč)

novinka: přírodovědný kroužek pro děti od 9 let (úterý od 15:00)
Náplní a cílem přírodovědného kroužku je v dětech probouzet 
a upevňovat kladný vztah k přírodě a všemu živému, co nás obklo-
puje. Učit je ochraně přírody, používat všechny smysly při pozo-
rování okolí a přebírat odpovědnost za své činy. Hodiny budou 
probíhat většinou formou vycházek do okolí za určitým cílem, 
dle dané osnovy. K dispozici máme dalekohled, lupy, mikroskop. 
V učebně si budeme povídat, učit se, vyrábět, promítat, diskutovat… 
Několikrát do roka máme v plánu výlet ke koním, do psího útulku 
nebo do záchranné stanice pro volně žijící živočichy. 

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na setkání. 
Lucie Korbová, vedoucí centra
 
 
otevírací doba kanceláře v červnu
pondělí 10:00–12:00, 13:00–15:00
úterý 10:00–12:00, 13:00–15:00
středa 10:00–12:00, 13:00–18:00

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

Sobota plná podnětů

V sobotu 11. května se ve Fénixu uskutečnila již třetí Férová snídaně - celostátní happening konaný 
ke dni fairtrade. Následoval ji první Festiválek na téma udržitelného životního stylu. Vyměňovalo 
se oblečení a vyráběly se jednoduché věci, které snižují produkci odpadu - například látkové sáčky 
na potraviny, houbičky na nádobí z provázku, odličovací tamponky z bambusové příze, mýdlo na mytí 
nádobí...Těšíme se na další ročník inspirace!

Lucie Korbová

Sbor dobrovolných hasičů Polánka 
srdečně zve na Hasičské okrskové 
cvičení okrsku Nepomuk  které 
se koná 8. června 2019 od 13.00 
na hřišti u koupaliště V letošním 
roce si SDH Polánka připomíná 
devadesáté výročí založení sboru. 
Jaroslav Trojánek, SDH Polánka

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 zahraničí

—  Dělník umělého kamene 
práce s moderním materiálem – Hi‑Macs, Corian, Krion 
Práce ve skvělém kolektivu  
Požadujeme: manuální zručnost, smysl pro detail,  
znalost truhlářské výroby  
Místo práce – Kasejovice  
výborné platové ohodnocení

 
 
 
 
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 22.5. do 18. 6. 2019  
v prodejně „U Stodoly“
Paštika Májka 150g 19,90 Kč
Paštika mandlová 150g 19,90 Kč
Zott Bílý jogurt 150g 6,90 Kč
Pařížský salám cena za 1 kg 69,00 Kč 
Šunka kulatá cena za 1kg 19,00 Kč
Libové párky cena za 1 kg 79,00 Kč

Nabídka platí od  5.6. do 18.6. 2019  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Kapucín polotučný tvaroh 250g 16,90 Kč
Olomoucké tvarůžky 100g 24,90 Kč
Kunín jogurt 150g mix druhů 8,90 Kč
Kladenská pečeně cena za 1kg 159,00 Kč
Šunka kulatá cena za 1kg cena za 1 kg 119,00 Kč

Nabídka platí od  19.6. do 2.7. 2019  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk
Kapucín plátkový sýr Eidam 30% 100g 16,90 Kč
Krajanka tvaroh na strouhání 140g 23,90 Kč
Špekáčkový točený salám cena za 1 kg 119,00 Kč
Salám Horal se sýrem cena za 1kg 89,00 Kč
Zlatá Haná  250g  19,90 Kč                                           

Nabídka platí od 5. 6. do 18. 6. 2018  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Silan sensitive 925 ml 49,90 Kč
Silan Fresh Sky 925 ml  49,90 Kč 
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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

Prodám na Š. Felicia alternátor po GO – 2000 Kč, vinutá z. pružina 
nová, 4x letní pneu 7–8 mm, 4x zimní na diskách 6–7 mm, aj. Tel. 
723 075 681

Prodám autogen včetně hodin a hořáků, bomby plné, neevidované. 
Tel. 723 075 681

Koupím letošní seno, nabídněte. Prodám králíky na chov i na zabití. 
Tel. 776 814 094

Pronajmu byt 3+1 v Nepomuku, dlouhodobě. V obývacím pokoji 
jsou krbová kamna. Kauce. Tel. 773 486 600

Prodám palivové dřevo štípané. Dále prodám travní motorovou 
sekačku, lišta délka 150 cm. Tel. 603 393 517

Prodám na Citroen Saxo 4x letní pneu na hliníkách s třemi otvory 
po sezoně a autorádio s CD. Tel. 604 969 785

Koupím jakoukoliv tahací harmoniku – akordeon, chromatiku, 
heligonku i v nálezovém stavu, jsem muzikant a sběratel. Dále 
koupím moped Babeta. Tel. 728 230 625

Prodám dvě dám. a jedno pán. kolo s berany, tři mobily Nokia 
za 1000 Kč, dvě středně velké kárky, dva polštáře do koň. chomoutů. 
Tel. 776 535 770

Stan pro 3 os. 500, dět. stan iglú 200, 2 tenis. rakety 300, spacák 
200, kemping. stolek sklád. 200, sekera 100, kožená černá bunda 
v. 62 600 Kč. Tel. 776 693 073

Dětské a pohádkové knihy 20ks za 100, sušák na prádlo skl. 300, 
žehlicí prkno skl. a žehlička za 400, „Základy šití“ 300 Kč. Tel. 
776 693 073

řádková inzerce

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. 
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón 
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 8.30–16.00 hod.
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Vítání občánků 27. dubna 2019

24. 6. tomu bylo 20 let,  
co zemřel náš drahý tatínek
pan Václav Horník  
 
a 22. 7. uplyne 25 let,  
kdy zemřela naše drahá maminka
paní Anna Horníková.

 
 
 
 
Vzpomínají syn s rodinou 
a ostatní příbuzní.

vzpomínka

Dne 30. 6. uplyne 6 let, co nás navždy opustil 
 
pan František Šamal. 

Žil pro nás a nyní my žijeme za něj. 
Moc nám chybí.

Dcera Vlastina s rodinou, manželka Vlasta, 
bratr Václav s rodinou. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

vzpomínka

Dne 8. května uplynulo 14 roků, 
co nás navždy opustila naše 
milá manželka a maminka 
paní Milada Tafatová. 

Za tichou vzpomínku děkují manžel, 
synové a ostatní příbuzní.

vzpomínka
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sponzor měsíce

PRONÁJEM KANCELÁŘE, 14,07m2, 
NÁM. AUGUSTINA NĚMEJCE, NEPOMUK
Komerční prostor s vlastní kuchyňkou 
a toaletou na lukrativním místě přímo na 
náměstí. Nájemné jen 1.600,-/měsíc 
+ zálohy na energie 700,-/měsíčně.

Tel.: 736 525 740 / petr.drevo@rkevropa.cz

1600 Kč/měs.

PRONÁJEM KOMERČNÍHO PROSTORU, 
71,22m2, NÁM. AUGUSTINA NĚMEJCE, 
NEPOMUK
K pronájmu nabízíme prostor donedávna 
sloužící jako pobočka banky, lukrativní místo 
v přízemí domu, okna orientována na náměstí.

Tel.: 736 525 740 / petr.drevo@rkevropa.cz

Cena: dohodou

G GNOVINKA NOVINKA

UŽ MÁTE PRODÁNO?

O prodej Vašeho domu, bytu, zahrady 
či pozemku se postaráme – se vším všudy. 

• Inzercí na největších realitních portálech Vám 
přivedeme kupce za nejvyšší možnou cenu.Tržní odhad, 
profesionální nafocení, výstižný text inzerátu.

• Nemusíte vyřizovat desítky telefonátů, 
nemusíte jezdit na prohlídky nemovitosti.

• Nemovitost není tak úplně v pořádku? Nevadí!  Podle 
potřeby umíme zajistit drobné opravy, údržbu zeleně, 
vyklizení nemovitosti, výmalbu, opravy chybných 
údajů v katastru, odstranění břemen z katastru, 
pasport stavby či zaměření geodetem. A nejen to.

• O smlouvy se starat nemusíte, všechny připravíme.

• Zajistíme převod nemovitosti i převod 
dodavatelů plynu, vody, elektřiny.

PROSTĚ BEZ STAROSTÍ!

inzerce


