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podpořila hospic
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Foto na titulní straně: Z divadelního představení dětí z MŠ Nepomuk  
na předvánočním setkání seniorů, foto Eva Járová Honsová

Nepomucké noviny 

Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává: Město Nepomuk – www.nepomuk.cz

IČO 00256986, povolení MK ČR E 12327, 
XXVIII. ročník, měsíčník, náklad 3 000 ks, 
zdarma, do všech schránek ve městě, dále 
na distribuční místa Mikroregionu Nepomucko.

Redakce, příjem Inzerce: KIC – Kulturní a informační 
centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 
tel.: (+420) 604 442 409, e ‑mail: noviny@nepomuk.cz

Šéfredaktor: Bc. Hana Staňková, (+420) 371 580 336
Jazyková korektura: Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Grafická úprava: Martin Bušek – info@martinbusek.cz
Tisk: TISKÁRNA BÍLÝ SLON, s. r. o., Škroupova 1017/11, Plzeň

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.

Město pořádalo reprezentativní ples
Dne 24. listopadu pořádalo město na sále hotelu 
U Zeleného stromu tradiční ples. Na programu 
byly taneční ukázky, barmanská show, slosování 
tomboly či taneční vystoupení ve stylu 20. let 
minulého století – charleston v provedení 
skupiny Equet (na snímku). K tanci a poslechu 
hrál Taneční orchestr Miroslava Novotného.

Jazzová legenda vystoupila ve Spáleném Poříčí
Český jazzový hudebník, multiinstrumentalista 
a skladatel Jiří Stivín koncertoval 9. prosince 
na zámku ve Spáleném Poříčí. Vystoupení bylo 
několik týdnů dopředu beznadějně vyprodané. 
Kromě známých hitů Cesta do hlubin hudební 
minulosti či Fantazie na barokní téma zazněly 
také ukázky z jeho filmových skladeb, například 
Waterloo po česku nebo Bumerang.

V muzeu proběhla výstava historických fotografií 
Při příležitosti oslav výročí 100 let Československé 
republiky byly v Městském muzeu k vidění historické 
fotografie Nepomuku doplněné dobovým tiskem. 
Návštěvníky zaujaly především staré podoby důvěrně 
známých nepomuckých dominant, ulic a náměstí, 
ale také konkrétní zachycené události (například 
Svatojánská pouť z druhé poloviny 20. let 20. století).

Slovo starosty

Vážení občané,

s novým rokem si dáváme nová před-
sevzetí, spojené jsou s ním rovněž 
související změny. Jedna z nich by 
neměla být, doufejme, na první pohled 
vidět. Šéfredaktorem tohoto čísla novin 
již není Pavel Motejzík, který se na zá-
kladě výzvy mě a místostarosty Františka 
Holuba bude nyní namísto redakční 
práce věnovat na částečný úvazek celkově 
kulturnímu dění v Nepomuku coby pově-
řený vedoucí kultury. Úkoly nebude mít 
snadné, patří mezi ně například aktivní 
spolupráce s obcí Klášter na obnově, vy-
užití a častějším otevření Zelené Hory, 
fenomén svatý Jan Nepomucký či aktivní 
spolupráce se zahraničními partner-
skými městy. Na pozici šéfredaktorky 
novin, které se za uplynulé tři roky staly 
nejlepším obecním zpravodajem v České 
republice, ho střídá Hana Staňková, která 
má s kulturním děním v Nepomuku 
i redakční prací mnohaleté zkušenosti. 
Nezbývá, než jí popřát, ať ji práce na no-
vinách baví a naplňuje stejně tak, jako 
jejího předchůdce, a ať jsou noviny stále 
tak úspěšné, nebo i lepší, než doposud. 
Všem pak přeji správné vykročení do za-
čátku roku pravou nohou.

Jiří Švec, starosta města

RegioPantery poprvé v Nepomuku

Nové jednotky RegioPanter byly slavnostně pokřtěny 28. listopadu 2018 na plzeňském hlavním 
nádraží. RegioPantery pro Plzeňský kraj mají barevnou kombinaci modré, zelené a žluté s prvky 
Plzeňského kraje. Změny barevného řešení se dočkal i interiér. Vzhled vybrali lidé v anketě, 
kterou uspořádal Plzeňský kraj. Do pravidelného provozu byly nasazeny od 9. prosince 2018.

„Celková cena za 9 nových jednotek přesahuje 1 miliardu korun a z 85 % by měla být kryta 
dotací z Operačního Programu Doprava 2014–2020," upřesnil způsob financování nákupu 
nových vlaků předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec.

„Nové vlaky významně zvyšují komfort pro cestující. Jsou plně klimatizované, nabízejí připo-
jení k internetu pomocí Wi-Fi, elektrické zásuvky nebo moderní informační systém. Kromě 
toho bude vždy alespoň jeden vůz v soupravě disponovat místem pro přepravu osob se sníže-
nou schopností pohybu a orientace," doplnil místopředseda představenstva skupiny Škoda 
Transportation a člen představenstva Škoda Vagonka Tomáš Ignačák.

Moderní jednotky řady 650 RegioPanter v Plzeňském kraji:
 − počet jednotek 9 (celkem 18 vozů)
 − linka Horažďovice předměstí – Plzeň Jižní Předměstí
 − pravidelný provoz od 9. prosince 2018
 − výše investice více než 1 miliarda korun

Komfort:
 − bezbariérové včetně bezbariérového WC (přístupné pro vozíčkáře)
 − přebalovací pult pro maminky s kojenci
 − audiovizuální informační systém
 − ergonomické sedačky čalouněné textilním potahem
 − prostor pro kočárky, jízdní kola a objemná zavazadla
 − klimatizace
 − elektrické zásuvky pro napájení přenosné elektroniky cestujících
 − Wi-Fi připojení k internetu
 − nástupní dveře ovládané tlačítky a zablokované proti otevření před rozjezdem vlaku
 − WC s uzavřeným systémem (lze použít ve stanicích a tunelech) 
 − informace pro nevidomé cestující formou tabulek s Braillovým písmem,
 − audioinformace o jízdě vlaku včetně slepecké vysílačky k otevření nástupních dveří

Technické parametry:
 − max. rychlost vlaků 160 km/h
 − délka jednotky 53 metrů
 − výkon 1 320 kW
 − hmotnost prázdné jednotky cca 103 tun, plné cca 120 tun
 − kapacita cca 150 míst k sezení

Zdroj: plzensky-kraj.cz

foto Milan Demela

foto Ivana Paseková

Změny v autobusové dopravě
Upozorňujeme, že jsou zrušeny přímé autobusové spoje mezi Nepomukem a Plzní, ces-
tující mohou využít rychlejší drážní dopravu. Spoj do Oselců bude mít přípoje na vlak 
v Nepomuku (450616, 450603). Kvůli velmi malé vytíženosti jsou sloučeny spoje Mladý 
Smolivec – Nepomuk a Čížkov – Nepomuk (450609 a 450610).
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Zvýšení cen za vodu

Z důvodu nutnosti postupné rekonstrukce vodovodního řadu a vyš-
ších nákladů na zajištění zdrojů pitné vody došlo od ledna 2019 
ke zvýšení cen stočného na 31 Kč za m3 včetně DPH a vodného 
na 35 Kč za m3 včetně DPH.

Z jednání zastupitelstva města 
Nepomuk (ZMN) dne 13/12/2018

ZMN schválilo poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 
města Nepomuk způsobem stejným jako u zaměstnanců města 
Nepomuk, tj. dle platných právních předpisů.

ZMN vzalo na vědomí rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 
2019 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nepomucko 
na roky 2019–2021.

ZMN schválilo uzavření smlouvy s Českou spořitelnou o poskytnutí 
úvěru do výše 40 milionů Kč.

ZMN schválilo rozpočet města Nepomuk na rok 2019 s příjmy 
ve výši 107 896 800 Kč a výdaji ve výši 161 333 100 Kč.

ZMN schválilo smlouvu o sdružení prostředků na společnou jed-
notku požární ochrany uzavřenou s obcí Třebčice, jejímž účelem je 
zřízení společné jednotky požární ochrany a sdružení prostředků 
na její činnost. Městu Nepomuk bude každoročně poskytnuta 
částka 10 000, – Kč. 

ZMN zvolilo Hanu Staňkovou za člena redakční rady sdělovacích 
prostředků města Nepomuku, a to s platností od 1. ledna 2019.

Kompletní zápis a video z jednání najdete na nepomuk.cz.

Nové složení komisí města

Rada města schválila na svém jednání dne 3. prosince toto slo-
žení komisí: Sportovní komise, jejímž předsedou bude Marek 
Baroch, má tyto členy: Josef Jiránek, Jan Kohout, Petr Čekan, Jan 
Hozman, Karel Baroch, Ladislav Kincl, Jan Ticháček, František 
Mareš, Milan Voráček, Radek Noháček, Vlastimil Kovář ml., Pavel 
Pelcr, Pavel Hanzlík, Kristina Drahošová, Miroslav Tyrpekl, Robert 
Šmerák. Komise kultury a cestovního ruchu, jejímž předsedou bude 
PhDr. Pavel Kroupa, má tyto členy: Mgr. Milan Demela, Ing. Petra 
Šašková, Jana Augustová, Ing. Pavel Jiran, Bc. Hana Černohousová, 
Stanislav Vaník, Helena Sedláčková, Bc. Šárka Boušová, Václav 
Česák, Mgr. Miloslav Kubík, Ladislav Kincl, Ing. Radovan Sochor, 
Pavel Motejzík, DiS. Komise památkové péče, jejímž předsedou 
bude PhDr. Pavel Kroupa, má tyto členy: Tomáš Karel, Mária Raší-
nová, Mgr. Alena Aubrechtová, Bc. Lukáš Mácha, Ing. Monika Šnaj-
drová, Mgr. Jaroslava Řehořová.

PSOV Plzeňského kraje 2019 – 
Projekty obcí
Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charak-
teru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní 
úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chod-
níky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, 
požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství. Pro obce 
do 2000 obyvatel dotace ve výši 100–500 tis. Kč (při celkových nákla-
dech akce nad 2,5 mil. Kč lze požádat až o 2 mil. Kč), pro obce nad 
2000 obyvatel dotace ve výši 100–300 tis. Kč, max. podíl dotace 
na celkových nákladech akce 70 %. Další podrobnosti dotačního 
titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV PK 2019.
Žádosti do: 7. 2. 2019

Lukáš Mácha, specialista CSS

Seminář pro zájemce 
o dotace v rámci PRV

V pondělí 7. ledna 2019 od 16 hodin proběhne informační seminář 
pro žadatele v rámci Výzvy Program rozvoje venkova (v salonku far-
mářského pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku). Jedná se o 3. výzvu 
k předkládání Žádostí o podporu operace 19.2.1. Programu rozvoje 
venkova na období 2014–2020 v rámci realizace Strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny 
svatého Jana z Nepomuku pro období 2014–2020. 2. výzva byla stor-
nována z technických důvodů a 3. výzva tak navazuje na úspěšně 
ukončenou 1. výzvu Programu rozvoje venkova, ve které bylo ze 
strany MAS SJN podpořeno 15 projektů z 16 podaných. Podpo-
rovány budou hmotné i nehmotné investice ve 4 oblastech: Pod-
pora zahájení a rozvoje podnikání (alokace 4 371 244 Kč), Zvýšení 
rekreačního potenciálu lesů (alokace 625 000 Kč), Spolupráce při 
lokálním odbytu (alokace 150 000 Kč), Produkce lokálních potravin 
(alokace 2 500 000 Kč). Podpora rozvoje zemědělského podnikání 
nebyla v rámci 3. výzvy vyhlášena. Celková výše dotace ve 3. výzvě 
je 7 646 244 Kč. 3. výzva byla vyhlášena 20. prosince 2018 a příjem 
žádostí bude zahájen 14. ledna 2019. Ukončení příjmu žádostí je 
31. ledna 2019 do 16 hodin. Veškeré informace k 3. výzvě jsou zve-
řejněny na stránkách www. masnepomucko.cz. V případě zájmu 
o další informace se obraťte na manažera PRV Michala Arnošta, 
michal.arnost@masnepomucko.cz, 733 238 702.

Miroslava Brožová, MAS SJN

Krátké zprávy

Rukopisy v novém vydání. Nakladatelství Černý Drak představuje 
čtenářům obě díla ve věrné transkripci společně s Písní vyšehradskou 
a Milostnou písní krále Václava. Rukopis Zelenohorský je v novém 
doslovném překladu a celou knihu zdobí nádherné ilustrace Josefa 
Mánesa a Mikoláše Alše.

Radovan Sochor ml. hoteliérem roku. Koncem listopadu obdržel 
v Ostravě koncept Švejk Gastro společně se svým vedoucím cenu 
Restauratér roku 2018 – Nezávislé restaurace. Blahopřejeme!

Nejstarší tištěná mapa Čech má 500 let. Pro vědce je už půl tisíciletí 
záhadou, proto se o ní někdy mluví jako „šifře Mistra Klaudiána“. 
Její vznik je totiž stále ještě zahalený tajemstvím, nejsou zatím zcela 
jasné ani okolnosti jejího vzniku, ani informace o jejích autorech. 
Jisté je, že mapa zobrazuje například i Nepomuk se Zelenou Horou. 
Prohlédnout si ji můžete zde: https://bit.ly/2EnsW0S.

Angusfarm v Maurerově výběru. 29. 11. ve 22:00 proběhlo slav-
nostní vyhlášení 100 nejlepších restaurací v ČR – Maurerův výběr 
Grand-restaurant 2019. Restaurace Angusfarm poskočila z 91. místa 
na krásné 53.

Najděte lepší práci na Veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem. 
Veletrh proběhne 30. ledna 2019 v bývalém OD PRIOR, Americká 
2186/47 v Plzni. Informace na http://praci.najdisi.cz.

Poříčí bylo oceněno. Město Spálené Poříčí získalo cenu Ekologický 
projekt roku za projekt Obnova cest, alejí a protierozních pásů 
na Spálenopoříčsku.

Nepomuk uspořádá konferenci. Konference u příležitosti výročí 
svatého Jana Nepomuckého proběhne 13. a 14. 5. 2019 v prostorách 
Městského muzea a galerie Nepomuk. Tematické spektrum pří-
spěvků může být široké a věnovat se životu, legendám, uměleckým 
dílům a architektuře, místům ve světě, duchovní sféře, hudebninám, 
oslavám, zajímavostem, ale třeba i slavným osobám, které převzaly 
jméno Nepomuk. Využijte včasných přihlášek jako přednášející či 
posluchači do konce ledna za zvýhodněnou cenu. Více podrobností 
na nepomuk.cz a v Informačním centru Nepomuk.

Mikroregion Nepomucko 
pořádá fotosoutěž na téma 
„Nás taky fotil Emil!“
Máte doma nějaký zajímavý, starý či hezký snímek, který pořídil 
fotograf Emil Sýkora? Přineste nám jej do informačního centra 
Nepomuk spolu s popiskou, rokem vzniku a kontaktem k zapůj-
čení nebo k naskenování. Nejlepší snímky odměníme a vystavíme 
na výstavě v roce 2019. Snímky je možné posílat také e-mailem 
na soutez.nepomuk@gmail.com. Uzávěrka pro příjem snímků 
prodloužena do 31. ledna 2019.

Z činnosti Policie Nepomuk

V období od 15. 11. 2018 do 14. 12. 2018 řešili příslušníci OOP 
Nepomuk řadu případů, z nichž některé stojí za uveřejnění v Nepo-
muckých novinách. Stejně jako v minulosti, i tentokrát se budeme 
věnovat zejména pachatelům z oblasti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu.

V odpoledních hodinách dne 16. 11. 2018 zastavila hlídka OOP 
Nepomuk v katastru obce Klášter poblíž restaurace „Na Vyskočilce“ 
osobní automobil zn. Citroën Berlingo, jehož řidič policistům 
nepředložil řidičský průkaz. Šetřením bylo zjištěno, že dotyčný má 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Stejná hlídka zastavila 
o hodinu a půl později v obci Srby vozidlo zn. Ford Galaxy, jehož 
řidička vůbec nebyla držitelkou řidičského oprávnění.

Dopoledne dne 24. 11. 2018 si nepomučtí policisté u restaurace 
„Na Vyskočilce“ povšimli osobního automobilu zn. Audi Q7, jehož 
řidič vjel do zákazu vjezdu. Hlídka proto jela za vozidlem, které 
zrychlilo a pokračovalo na obec Klášter. Jeho řidič před mostem 
odbočil vpravo a následně zastavil u jezu. Poté vyskočil z vozidla 
a začal utíkat přes louku směrem k obci. Policisté řidiče pronásle-
dovali a po několika stech metrech jej dopadli. Řidič se následně 
odmítl podrobit dechové zkoušce.

V nočních hodinách dne 1. 12. 2018 zastavila hlídka OOP Nepo-
muk v obci Srby osobní automobil zn. Hyundai Tuscon, jehož řidič 
„nadýchal“ 0,35 promile alkoholu v dechu.

O tři dny později policisté prověřovali na nepomuckém náměstí 
místo dopravní nehody, kdy řidič o zpomalovací práh poškodil 
podvozek automobilu zn. Škoda Octavia a vlivem nárazu došlo 
k úniku provozních kapalin. Policistům se ve večerních hodinách 
podařilo ztotožnit řidiče, kdy bylo zjištěno, že tento má až do září 
2019 vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

Následujícího dne, tj. 5. 12. 2018, kontrolovala hlídka OOP 
Nepomuk v odpoledních hodinách v obci Dvorec vozidlo zn. 
Renault Mégane, jehož řidič nikdy nebyl držitelem řidičského 
oprávnění. Provedený test na přítomnost omamných a psycho-
tropních látek u něj navíc zjistil přítomnost látky pervitin. Řidič 
osobního automobilu následně odmítl odběr krve.

Před polednem dne 9. 12. 2018 byla hlídka OOP Nepomuk 
vyslána do obce Dožice, kde řidič osobního automobilu zn. Škoda 
Octavia nepřizpůsobil jízdu podmínkám panujícím na pozemní 
komunikaci a havaroval. Při tom poškodil odstavený osobní auto-
mobil a dále dva zděné ploty. Policisté na místě zjistili, že řidič 
byl v době dopravní nehody pod vlivem alkoholu, neboť displej 
měřicího přístroje ukázal hodnotu 2,01 promile alkoholu v dechu.

Posledním případem z výše uvedeného období byl přestu-
pek proti drážnímu provozu v časných odpoledních hodinách 
dne 26. 11. 2018. Hlídka OOP Nepomuk zajistila na trati mezi 
obcemi Dvorec a Srby muže, který byl pod silným vlivem alko-
holu a ležel v těsné blízkosti kolejí. Muž nebyl schopen podrobit 
se dechové zkoušce a byl převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici do Plzně.

Jako pozitivní lze hodnotit dlouhodobý pokles majetkové 
trestné činnosti. Ve výše uvedeném období nebyl v obvodu OOP 
Nepomuk evidován žádný takový trestný čin.

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller
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Seniorský dům je zkolaudován

Centrum seniorů Klášter – Nepomuk (bývalý Šumavan) spěje 
ke svému otevření. Kolaudace, která byla původně plánována 
na říjen 2018, proběhla těsně před Vánoci. Podle informací deve-
lopera BM DEVELOP s. r. o. se kolaudace zpozdila, protože v letoš-
ním roce výrazně ubylo stavebních kapacit. Zhotovitel stavby měl 
problém zajistit některé profese na požadovaný termín. Také 
dodací lhůty některých stavebních materiálů se výrazně prodloužily 
a nebyly dodávány tak, jak zhotovitel požadoval. Budova dostala 
číslo popisné Klášter 125. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2019 by mělo 
dle investora dojít k odkoupení dokončeného a zkolaudovaného 
seniorského domu novým majitelem. Nový majitel nepochybně 
zajistí i prohlídku objektu pro veřejnost. Poslední den otevřených 
dveří proběhl v září 2018 a přišlo cca 20 občanů. Dokončený seni-
orský dům bude v regionu zcela určitě nejmodernější a zabezpečí 
nemocným pacientům důstojné prostředí pro jejich pobyt. Zároveň 
bude pracovní příležitostí pro desítky zájemců o pracovní poměr.

Pater Bejček obdržel cenu Křesadlo

Cena Křesadlo slouží jako symbolické poděkování těm, kteří 
nezištně věnují svůj čas, dovednosti a energii obecně prospěšným 
činnostem. Celkem byli letos v Plzeňském kraji oceněni tři lidé, 
kromě Patera Bejčka získala ocenění žena, která se věnuje senio-
rům i dalším potřebným, a šéf organizace pro psychicky nemocné.

V červnu 2009 Patera Bejčka napadlo, že obnoví v nepomuckém 
kostele sv. Jana Nepomuckého zvony, které vzaly za své za první 
světové války. Na místě kostela stál dle tradice domek, ve kterém 
se narodil svatý Jan Nepomucký, který je uctíván nejen ve Střední 
Evropě, ale i v zemích Latinské Ameriky či v Indii. Jeho zpodobnění 
je ve světě přes 60 tisíc. Jako obyčejný venkovský kněz z Letonic 
u Vyškova, farnosti, která nemá s Nepomukem nic společného, 
měl před sebou nesnadný úkol, sehnat peníze na čtyři zvony, více 
než milion Kč. Zvolil k tomu velmi netradiční formu sbírky, dary 
od kněží. První tři zvony tak byly pořízeny z darů biskupů a kněží 
v Interdiecézním projektu kněžských zvonů pro Nepomuk v Roce 
kněží 2009/10. Do kněžské sbírky přispěli od června 2009 do října 
2011 biskupové a diecézní kněží z 22 diecézí z České Republiky, 
Slovenska, Rakouska, Německa a Itálie (Brno, Olomouc, Ostra-
va-Opava, Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Litoměřice, 
Plzeň, Passau, St. Pölten, Innsbruck, Linz, München-Freising, 
Bozen-Brixen, Paderborn, Augsburg, Wien, Spiš, Banská Bystrica, 
Košice, Žilina a Nitra). Z řeholních kněží přispěli jezuité, bene-
diktini, augustiniánští kanovníci, salesiáni, minorité, premonst-
ráti, cisterciáci, augustiniáni, redemptoristé, obutí karmelitáni, 
servité, trapisté, milosrdní bratři a piaristé. Do sbírky se tak zapojili 
obyčejní kněží, ale též vikáři, děkani, profesoři, opati (Göttweig, 
Klosterneuburg, Ottobeuren, Schlägl, Altenburg, Staré Brno), 
kanovníci (Metropolitní kapitula Praha a Olomouc, Katedrální 
kapitula Hradec Králové, Kolegiátní kapitula Stará Boleslav), arci-
biskupové (Praha, Olomouc, Košice, Hradec Králové) a biskupové 
(Praha, Litoměřice, České Budějovice, Nitra, Košice, Banská Bys-
trica). Celkem 250 kněží, včetně 10 arcibiskupů a biskupů. Peníze 
na čtvrtý zvon věnovali manželé Iva a Zdeněk Kotrlí z Brna, které 
přesvědčila Paterova prosba, že vybrané peníze nejsou na čtvrtý 
zvon dostačující.

Všechny musel Pater Bejček osobně navštívit či jinak přesvědčit, 
projekt jim představit a nechat na jejich rozhodnutí, zda přispějí. 
Příjmy projektu byly celkem 1 293 013 Kč. Zvony byly odlity zvo-
nařstvím pana Rudolfa Pernera v bavorském Pasově v roce 2011. 
Úsilí Patera Bejčka zabralo více než dva roky práce a veškerý volný 
čas. V Nepomuku zvony zvoní od roku 2012.

Jsme rádi, že můžeme přinést zprávu, že restaurace ve Dvorci u nádraží je již 
od 20. prosince otevřena. Restaurace nabízí kapacitu 50 míst a dalších 20 míst 
v salonku. K dispozici je též dětský koutek. Na jídelním lístku je připraveno mnoho 
specialit, například zauzený hovězí burger, glazované vepřové koleno, vepřová 
panenka špikovaná papričkou jalapeňo a plněná sýrem čedar a spousta dalších. 
Denně nabízejí polévku a výběr ze tří hotových jídel za 80-90 Kč, jídla s sebou 
do vlastních nádob od 65 Kč. Na čepu mají Gambrinus 10⁰, Pilsner Urquell 
12⁰ a speciály z minipivovaru Čižice, například Karolínu světlý ležák 13⁰, vítěze 
Regionální potraviny, a The Tap Tap 11⁰, jehož prodejem je podporována hudební 
skupina The Tap Tap. Připravují též výbornou italskou kávu a horkou čokoládu 
a nezapomínají ani na zákusky od regionálních cukrářů. Od pondělka do čtvrtka 
je otevírací doba restaurace 10 až 22 hodin, v pátek 10 až 23 hodin a v sobotu 
a v neděli 11 až 23 hodin. Po dohodě je možné zajistit catering na firemní 
a narozeninové oslavy, ale i přípravu bezlepkového jídla. V roce 2019 plánují 
uspořádat řadu kulturních akcí, například koncert skupin Kabát West a Extra 
Band nebo hasičský bál. Jsou připraveni zorganizovat koncerty, plesy, bály, oslavy, 
svatby a různá představení pro další zájemce. Přejeme hodně spokojených hostů.

Přijďte novou restauraci vyzkoušet a napište nám, jak se vám tam líbilo. 
Telefon na restauraci: (+420) 777 002 047

Informace k projektu 
„Víceúčelové hřiště Nepomuk"

Přestože byl žadatel o dotaci FK Nepomuk vyrozuměn o tom, že 
byla jeho žádost o dotaci navržena k financování ze státního roz-
počtu, nemůže nakonec dojít k realizaci projektu, a to z důvodu, 
že nebylo možné uzavřít s vybraným dodavatelem, společností 
pm trávníky s. r. o., smlouvu o dílo, neboť tomu bránily zákonné 
důvody spočívající v probíhajícím správním řízení u ÚOHS. 
Smlouva byla jediným zbývajícím dokumentem, který bylo nutné 
předložit poskytovateli dotace MŠMT v termínu do 21. 11. 2018, 
aby mohlo MŠMT vydat závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Pokud bude v roce 2019 vypsán nový dotační titul, může být podána 
nová žádost o dotaci, neboť z pohledu financování projektu je 
poskytnutí dotačních prostředků zcela zásadní pro realizaci pro-
jektu, jehož příprava trvá již několik let.

Marek Baroch, zastupitel

Restaurace  
ve Dvorci otevřena
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Téma:  
Harmonogram  
jednání zastupitelstva 
města

Baroch Marek (ANO 2011, bezp.)
Souhlasím se stanovením pevného harmonogramu řádných zastu-
pitelstev na rok dopředu. To, jestli je návrh pevného harmono-
gramu optimální, nelze předem říct, to ukáže až čas. V každém 
případě může předem stanovený harmonogram přispět k tomu, 
že si nejen zastupitelé, ale i veřejnost můžou snadněji naplánovat 
ostatní povinnosti a čas tak, aby se mohli účastnit. Díky více ter-
mínům jednání zastupitelstev pravděpodobně dojde i ke zkrácení 
délky jednání a díky tomu může být více času věnováno zodpově-
zení příp. dotazů z řad občanů a veřejnosti. Souhlasím s tím, aby 
jednání zastupitelstev byla přenášena online přenosy prostřednic-
tvím webu a NIKA-TV. 

Jiran Pavel (SN, bezp.) 
S návrhem termínů řádných zasedání zastupitelstva na rok 
dopředu souhlasím. Je to pro mne výhoda při plánování ostatních 
aktivit. Proti přímým přenosům ze zasedání zastupitelstva nic 
nemám. Sám se občas rád podívám na takový přenos z poslanecké 
sněmovny; tedy pokud se projednává něco zvláště důležitého.

Kovář Václav (SK Nepomuka a Dvorce)
Je to určitě dobře. Člověk si bude moci plánovat dovolenou i jiné 
aktivity s ohledem na již známý termín jednání zastupitelstva 
a tím se sníží i případné absence zastupitelů na jednání. Počí-
tám ale s tím, že v případě potřeby se kromě uvedených termínů 
budou konat i další "mimořádná" zastupitelstva, týkající se bodů, 
které nesnesou odkladu. S on-line přenosy nemám problém, ale 
nepředpokládám, že to bude mít velkou sledovanost, a nepři-
kládám tomu ani nijaký velký význam. Dnes se na záznam může 
podívat každý, když má zrovna čas, a kdo chce něco řešit, stejně 
musí přijít přímo na jednání.

Němec Miroslav st. (SNK – Pro Nepomuk) 
Se stanovením pevného harmonogramu řádných zastupitelstev 
souhlasím, umožní zastupitelům si termíny naplánovat tak, aby 
se mohli zasedání zúčastnit. Návrh termínů je dobrý, o prázdni-
nách či dovolených je pauza. S online přenosy z jednání nemám 
problém. 

Kroupa Pavel (Zelení)
Pravidelné termíny zasedání zastupitelstva naši zastupitelé pro-
sazují dlouhodobě. V minulém volebním období se nám podařilo 
zanést do jednacího řádu právě možnost sestavení harmono-
gramu. K reálnému využití příslušného ustanovení starostou, 
který zastupitelstva svolává a termíny stanovuje, bohužel tehdy 
nedošlo. Jsem tedy velmi rád, že v tomto volebním období je tomu 
jinak a známe alespoň rok dopředu termíny řádných jednání. Je 
to praktické nejen pro zastupitele či občany, které zajímá komu-
nální politika, ale zejména pro chod městského úřadu, který by 
se měl přizpůsobovat zastupitelstvu – a ne naopak. Harmono-
gram na rok 2019 je, dle mého názoru, rozumný, řádné zasedání 
jednou za dva měsíce by mělo přispět k tomu, že program jednání 
nebude tak nabitý, jak bývalo běžné v časech, kdy se zastupitel-
stva konala obvykle jednou za tři měsíce – tedy v termínu na samé 
hraně zákona. A pokud se objeví nějaká neodkladná záležitost, 
není přece problém svolat během deseti dnů mimořádné zase-
dání. S živými přenosy ze zasedání bych souhlasil, ale nepovažuji 
je za nezbytné. Myslím, že nezkrácený videozáznam, podklady pro 
jednání a podrobný zápis trvale zveřejněné na internetu jsou pro 
kontrolu zastupitelstva občany mnohem důležitější. Před osmi 
lety, když jsme pořizování záznamů ze zasedání zastupitelstva 
prosadili, bylo technicky náročné zajistit živé vysílání. V dnešní 
době by to již problém být neměl.

A co vy? Uvítali byste online přenosy 
z jednání zastupitelstva na webu a NIKA-TV? 
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů:  
Co si myslíte o stanovení pevného 
harmonogramu řádných zastupitelstev na rok 
dopředu? A je podle vás schválený návrh 
optimální? Souhlasili byste s online přenosy 
z jednání prostřednictvím webu a NIKA-TV?

Zastupitelstvo města přijalo na svém jednání 13. 12. 
2018 harmonogram řádných zasedání na rok 2019 
v těchto termínech: 21. února, 25. dubna, 27. června, 
26. září, 7. listopadu, 5. nebo 19. prosince. Usnadní 
to jistě možnost uspořádání harmonogramů 
zastupitelů a případně i občanů tak, aby nedocházelo 
ke komplikacím s účastí po pracovní i jiné stránce. 
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Plán investic města Nepomuk na rok 2019

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 
13. prosince 2018 rozpočet města na rok 2019, jehož 
součástí je i tento plán investic. Celý rozpočet je 
možné si prohlédnout na webových stránkách města 
(nepomuk.cz/obcan/rozpocet-mesta). Realizace investic 
bez konkrétních částek je pro rok 2019 nejistá.
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 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

Vážení občané, co jste v tomto plánu uvítali  
a co vám tam naopak chybí? Nyní máte možnost  
se vyjádřit na diskusním fóru města Nepomuk.
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Railtale  
vánočním koncertem  
podpořila hospic

8. prosince v podvečer se zaplnil kostel sv. Jana Nepomuckého 
v Nepomuku, aby přivítal čtveřici septimánek z Blovického gymnázia, 
hudební skupinu Railtale. Markéta Járová (kytara), Anežka Hnojská 
(klavír), Barbora Žitníková (zpěv, cajon) a Adéla Járová (příčná flétna) 
nám zahrály a zazpívaly směs populárních vánočních i jiných písní, 
při kterých se v rozsvíceném kostele rozprostřela dojemná adventní 
atmosféra. Což bylo dobře, protože dívky se rozhodly řadou čtyř 
benefičních koncertů (z nichž tento byl první) pomoci neziskové 
organizaci Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú. starající se 
o pacienty v nevyléčitelné fázi nemoci a vybrat pro ně 50 000 Kč.

Těsně po skončení koncertu jsem 
dívky požádala o krátký rozhovor:

Byla to v Nepomuku vaše pre-
miéra, jak se nyní cítíte?
Jsem strašně nadšená, příjemná at-
mosféra, ti lidé, standing ovation, 
pane bože, skvělé! Já jsem měla strach, 
že přijde málo lidí, že tady bude po-
loprázdný kostel, a jsem překva-
pená, že o to byl takový zájem.

Hrajete spolu zhruba rok a půl, zajímalo 
by mě, jak jste se daly dohromady.
Vlastně jedno odpoledne. Všechny nás 
baví hudba a jsme spolužačky, jednou 
jsme šly ze školy a říkaly si, že by bylo 
príma založit nějakou kapelu. Na škole 
fungují dvě nebo víc, ale vždycky pod ří-
zením nějakého učitele. My jsme si řekly, 
že bychom si chtěly všechno dělat samy. 
Chtěly jsme si zkusit, jaký je to pocit.

Kolik koncertů už máte za sebou?
Zhruba deset.

A jak vybíráte repertoár?
Každá dá do placu, co se jí líbí, a pak 
volíme podle toho, na čem se shod-
neme a jak to máme nacvičené.

Máte nějakou frontwoman?
Ani ne, spíš se vždycky dohodneme.

Jak často zkoušíte?
Minimálně dvakrát týdně, pondělí 
a pátky. Ve škole máme hudebnu, kam 
nás většinou pouští. V pondělí zkou-
šíme, když máme volnou hodinu, 
a v pátek po škole asi hodinu a půl.

Co vás za tu dobu, co spo-
lu hrajete, nejvíc potěšilo?
Každý koncert je něčím jiný, takže 
nám to dává pokaždé něco. Je krásné 
pozorovat, jak s námi publikum spo-
lupracuje, že se nám lidi i vracejí. Je 
krásné hrát hudbu, která nás baví, 
a vidět, že to baví i posluchače.

Jak jste se dostaly k tomu, že pořá-
dáte benefiční koncert pro hospic?
My jsme hrály na jednom koncertě 
ve Zdemyslicích a tam jsme dostaly tip, 
že by bylo možné se přihlásit do pro-
jektu nadace Via Dobro-druzi. Tak jsme 
se na to podívaly a zalíbilo se nám, že 
bychom mohly někomu pomoct a že 
když vybereme peníze, tak nám nadace 
vybranou částku do výše 20 tisíc zdvoj-
násobí. To nás strašně nakoplo.

Proč jste si vybraly pro pod-
poru hospic Domov?
My jsme chtěly pomáhat dětem s rako-
vinou v nemocnici v Plzni, tak jsme se 
s nimi spojily, ale oni řekli, že mají dosta-
tek peněz, a doporučili nám hospic, který 

má málo finančních prostředků a když 
jich nebude mít dost, tak bude muset 
omezit provoz, což by byla škoda, pro-
tože zájem o hospicovou službu roste. 

Vy jste si daly jako cíl, že chce-
te vybrat padesát tisíc ko-
run, to jste vymyslely jak?
Myslíme si, že je to reálné. Lidé z nadace 
Via nám radili, jak vlastně do té akce 
jít, co všechno pro to udělat, ať se nebo-
jíme vyšších částek a oslovujeme všechny 
možné lidi, třeba místní podnikatele, ať 
to zkusíme. V nejhorším nám řeknou, 
že nám nedají nic. My jsme měly štěstí 
na spoustu firem v okolí. Teď jsme za-
ložily ještě účet a tam můžou lidi taky 
přispívat, jakoukoliv částkou se jim 
zachce. Už tam máme asi 900 korun.

Co byste poradily lidem, kteří by se 
chtěli do něčeho takového taky pustit?
Ať to určitě zkusí, je to dobrá věc. My 
jsme se do toho daly proto, že chceme 
pomáhat skrz něco, co nás baví. Dou-
fáme, že díky tomu, že je na nás vidět, 
že nás to baví, lidi to třeba víc ocení.

Co byste řekly závěrem?
Moc děkujeme všem, co přišli a při-
spěli na hospic, je to úžasné.

Děkuji za rozhovor. 

Zveme vás na třetí z koncertů, který se bude konat 
30. března 2019 v kavárně Café de Blowitz v Blovicích. 
Připojujeme ještě informaci, že na koncertě bylo 
vybráno 11 019 Kč a 20 000 Kč přispěla firma Klaus 
Timber a. s., která financovala také technické 
vybavení kapely. Všem dárcům děkujeme.

Další informace najdete zde:
www.facebook.com/railtale
www.nadacevia.cz/dobro-druzi
www.domov-plzen.cz

Pokud chcete hospici Domov Plzeň pomoci i vy,  
můžete tak učinit na tomto odkazu:
www.darujme.cz/projekt/1201434
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Prosinec byl opět nabitý událostmi vztahujícími se k nejkrásnějším 
svátkům roku – Vánocům. Akce pořádalo město, školy, ale i spolky. 
Přinášíme tímto malé ohlédnutí a zároveň děkujeme žákům ZŠ 
a ZUŠ Nepomuk za hudební produkci na akci Rozsvícení vánočního 
stromu. Zároveň děkujeme dětem z MŠ Nepomuk a dětskému 
lidovému souboru Pšeničky za vystoupení na Předvánočním 
setkání seniorů. Poděkování si nepochybně zaslouží i děti z MŠ 
Dvorec za vystoupení na rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci.

Ohlédnutí  
za adventními  
událostmi

Děti z MŠ Dvorec a starosta Jiří Švec během  
rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci u nádraží

Ohňostroj během rozsvícení vánočního stromu na náměstí

Ohňová show na náměstí před slavnostním  
rozsvícením vánočního stromu na náměstí

Vánoční strom na nepomuckém náměstí
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Děti bavily  
babičky a dědečky

Chtěla bych jménem všech dříve narozených poděkovat všem, 
kteří se podíleli na uspořádání tak krásného odpoledne (které se 
protáhlo v podstatě až do večera), jakým bylo Předvánoční setkání 
seniorů. Byla to opravdu pocta nám, dříve narozeným. Děti ze 
školky byly přímo neuvěřitelné a provedení ukázek z Mrazíka bylo 
naprosto profesionální od všech dětiček. Také samozřejmě musím 
poděkovat všem, kteří celý program zorganizovali (paní učitelky 
ze školky), a rodičům účinkujících. Pro nás – starší generaci – bylo 
jejich vystoupení pohlazením na duši. Neméně nás potěšil i dětský 
hudební soubor Pšeničky z Kasejovic, který nám všem ukázal své 
hudební umění a fantasticky doplnil krásné odpoledne. Závěrem 
moc děkujeme za zavzpomínání na mládí, které nám připomnělo 
„Duo Párty“ – manželé Ondruškovi. Zatančili jsme si, zazpívali, 
opustily nás všechny neduhy a odcházeli jsme s krásným pocitem.

Kamila Dostálová

Paní učitelka Horová 
slaví jubileum

Když pohlédnu do jejích krásných, výrazných očí a spatřím její 
plachý úsměv, je mi dobře. Neokázalá, tichá a přitom nabitá vnitřní 
energií, dokáže mi v případě potřeby vždycky poradit anebo jen 
tak mě vyslechnout. Poctivá sama k sobě, nesnášející faleš, uctivá 
k druhým. Mám ráda její barvu hlasu a krásný rukopis. A to, že ji 
zajímá příroda a historie Nepomucka i kořeny jejího rodu. A to, jak 
umí mluvit – bez opory psaného textu, když je to potřeba. Dovedu 
si představit, jak ji milují její nejbližší, její rodina, pro kterou by se 
"rozkrájela". V životě to jistě neměla vždycky lehké. Snad jí hudba 
mnohdy přenášela přes životní ostny – paní učitelka je opravdu 
hudbymilovná. Ctitelka Panny Marie asi jen zřídkakdy vynechala 
nicovskou pouť. Ví, kdo je hvězda "na nebeském keři, jež i tak 
mnohým zhaslým snům/ dá znovu svítit pro ty, kteří/ jí v srdci 
vystavěli dům“. Tyto verše Václava Renče z Popelky nazaretské posí-
lám své učitelce a posléze kolegyni, osmdesátileté Marii Horové, 
s přáním Božího požehnání pro její další putování po tomto světě. 
Více není třeba přát, ta moudrá a skromná žena to ví. 

Marie Bílková

Školní stravování

Před volbami do zastupitelstev dostali všichni občané do schránek řadu předvoleb-
ních letáků a také Zelené listy. Ve třetím čísle ZL byl otištěn článek členky školské rady 
Mgr. P. Jandošové o marné snaze prosadit v nepomucké škole projekt tzv. zdravé školní 
jídelny. Na téma zdravá školní jídelna jsme se s některými členkami školské rady setkali 
v závěru předchozího školního roku ve škole a p. Hatajová, vedoucí školní jídelny, vysvět-
lila své důvody, proč má k projektu výhrady. V červenci při dalším jednání ŠR byl poža-
davek na zdravou školní jídelnu opět přednesen. Tehdy jsem slíbil, že se s p. Hatajovou 
domluvím a školní jídelna zkušebně bude vařit dle požadavků zmiňovaného projektu.

Od začátku listopadu do konce kalendářního roku byl jídelníček ve škole sestavován 
striktně podle projektu zdravá školní jídelna. Tzn. během cca 20 obědů za měsíc musí být 
nejméně 12 zeleninových polévek, je předepsaný počet luštěninových pokrmů, jsou zaká-
zány některé suroviny atd. O dohodě, že se bude vařit dle zdravé školní jídelny, nevěděl 
kromě kuchařek ze zaměstnanců nikdo. Čekali jsme, jaké budou od stravujících se dětí, 
zaměstnanců školy i cizích strávníků reakce. Už po 2 týdnech několik stálých strávníků 
odhlásilo další odběry a tento trend pokračoval i v dalších týdnech. Nejen mezi cizími 
strávníky, ale odhlásili se i zaměstnanci školy a řada dětí. O vyslovených stížnostech, co 
si vyslechly kuchařky při vydávání obědů, se může kdokoli informovat u nich. Aby další 
cizí strávníci neubývali, dostali na přelomu listopadu a prosince písemnou informaci 
o změnách, které byly vyvolány požadavkem školské rady. Pokud by trend úbytku stráv-
níků pokračoval, ve školní jídelně by tabulkově ubylo jedno pracovní místo.

Od ledna 2019 bude po dohodě s personálem kuchyně možná volba. To v podstatě pla-
tilo i dřív. Jedno jídlo bude odpovídat požadavkům zmiňovaného projektu, druhá varianta 
nabídne strávníkům taková jídla, na která byli žáci i dospělí zvyklí. Při mnoha kontrolách 
hygieny složení jídelníčku v minulosti vždy vyhovovalo tzv. spotřebnímu košíku, takže 
skladba jídel byla dle vyjádření pracovníků hygieny odpovídající školnímu stravování.

Pokud se děti mají stravovat opravdu zdravě, je především na rodičích, co dětem 
k obědu vyberou. Předpokládám, že výběr jídel zejména na prvním stupni je plně v režii 
rodičů. Uvedu pár příkladů z každodenní praxe a není problém statistiku vypracovat 
opravdu podrobně a, bude-li zájem, můžeme ji zveřejnit. 

Byly na výběr buchtičky s krémem. Objednáno bylo 474 porcí z celkového počtu obědů 
550. Šišky s rozinkami zvítězily v poměru 257:179. Zdravý pokrm kuskus s rajčaty si zvolilo 
54 strávníků, ale druhou variantu segedínský guláš 457. Mohl bych o volbě jídel pokračo-
vat. Samozřejmě jsou v přehledu i strávníci z 1. stupně. Už jsem víckrát vyslechl argument: 
„Ať si to děti dají, já jim to doma nedělám.“ Jsou–li ale mezi rodiči zastánci zdravého škol-
ního stravování, souhlasím, proti nic nemám, ale ať se tato snaha při volbě jídel projeví 
u každého, kdo požaduje naplnění projektu zdravá školní jídelna. 

Další požadavek ze strany ŠR byl na větší množství zeleniny, saláty apod. To splněno 
bylo a je téměř denně tato nabídka k volnému odběru.

Dvouměsíční zkušební plnění požadavků projektu zdravé školní jídelny přineslo sní-
žení počtu odebíraných obědů, zvýšilo počet stížností ze strany strávníků a počet nesněze-
ných a vyhozených jídel se zvýšil minimálně o 20 %. Na druhé straně si personál kuchyně 
učinil přehled, které polévky a která jídla odpovídající projektu dětem opravdu chutnají 
a děti si jdou přidat. Současně má vedoucí školní kuchyně zkušenost, která jídla děti 
z valné části nejedly a vyhazovaly.

Čekám, že se najdou kritici utajení zkušebního provozu. Jsem ale přesvědčený, že kdyby 
všichni strávníci o realizaci věděli předem, celkový dojem a veškeré závěry by do věro-
hodnosti měly poměrně daleko. Po více než 3 letech působení v nepomucké škole mohu 
potvrdit, že školní jídelna vařila a vaří dobře ke spokojenosti naprosté většiny strávníků. 
Pestré složení nabídky a možnost výběru obědů i z jídel, která doporučuje výše zmiňovaný 
projekt, jsem podpořil. Co ale považuji za méně podstatné, je vyvěšení certifikátu „Zdravá 
školní jídelna". V ZL bylo uvedeno „… Počáteční vstřícnou reakci ředitele i vedení školní 
jídelny bohužel záhy vystřídalo odmítnutí… Zdravější a pestřejší stravování se tedy zatím 
odkládá… A co vy, chtěli byste, aby naše děti jedly zdravěji?"

Příspěvek v ZL byl zakončen otázkou. Uzavřu písemné vyjádření rovněž dotazem. Stále 
považujete veřejné prohlášení o odkladu zdravějšího a pestřejšího stravování za opod-
statněné a oprávněné?

Jarmárek

Prosinec si nelze na základní škole před-
stavit bez vánočního jarmárku. Když byla 
tato tradice před lety založena, jeden z účtů, 
kam byly poprvé odeslány peníze, byl 
na účet tzv. adopce na dálku. Děti si tehdy 
vybraly jedno děvče v Indii a od té doby pra-
videlně část výtěžku z jarmárku putovala 
na studia dívky jménem Shobitha Kottari. 
Na podzim přišla do školy poštou zásilka 
s fotografií, dopisem a poděkováním. Sho-
bitha díky pravidelným příspěvkům z nepo-
mucké školy mohla studovat a v tomto roce 
se jí splnil sen, dokončila studia a stala se 
učitelkou. Shobitha dopisem poděkovala 
všem, kteří se na studiu podíleli a pomá-
hali na dálku. Další poděkování jsme obdr-
želi od Arcidiecézní charity, která adopci 
na dálku zprostředkovává. Kromě prodeje 
vánočního sortimentu odpoledne zpest-
řilo vystoupení školního sboru Písnička 
a po skončení prodeje jsme měli možnost 
zhlédnout vystoupení školního divadelního 
souboru Johánek. Letošní jarmárek je opět 
rekordní, za nabízené vánoční zboží děti 
utržily celkem 69 926,– Kč. Školní parla-
ment na jednání určí, jak bude s rekordní 
částkou naloženo, a s konkrétním rozdě-
lením částky samozřejmě veřejnost sezná-
míme. Velké poděkování patří všem, kteří 
se do přípravy jarmárku zapojili, připravili 
vystoupení sboru, zahráli v aule, a také těm, 
co jarmárek navštívili a nakupovali.
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Adventní koncert
Letošní adventní trh na nepomuckém náměstí byl poznamenán 
nepřízní počasí. Ale ani vytrvalý déšť nepřekazil hezkou předvá-
noční atmosféru. Tradičně v kulturním programu vystoupil s částí 
svého repertoáru školní sbor Písnička vedený Mgr. Danou Královou. 
Na podiu pak školní sbor vystřídalo Canto Nepomucenum vedené 
Mgr. J. Vopaleckou. Ještě touto cestou všem vystupujícím za čas 
věnovaný nácvikům a především za vystoupení upřímně děkujeme.

Mikulášská nadílka

V prvním prosincovém týdnu se každoročně žáci z pátého ročníku 
oblečou do andělských, čertovských a mikulášských převleků 
a navštíví své mladší spolužáky. Pokud se náhodou ve třídách 
objeví nějaké zlobivější dítě, nastoupí s výstrahou čertíci a snaží 
se zlobivce přimět ke slušnějšímu chování. Ale nakonec všechny 
děti dostanou od Mikulášů drobné dárky.

Návštěva na MS ve florbalu

Pořadatelé pražského světového šampionátu ve florbalu nabídli 
školám vstupenky na zápasy. Naše škola nabídky využila a pro 
vybrané žáky naší školy jsme si připravili malé vánoční překvapení 
a přichystali pro ně návštěvu dvou utkání na MS ve florbalu v praž-
ské O2 aréně. Ráno v 6 hodin jsme se sešli na vlakovém nádraží 
a vyrazili směr Praha–Smíchov a pak metrem přímo až k O2 aréně. 
Pro žáky bylo připraveno mnoho lákadel, ale především pomohli 
vytvořit báječnou atmosféru pro týmy ze Slovenska, Lotyšska, 
Dánska a Estonska v jejich snažení o postup do závěrečných bojů. 

Pavel Pelcr

Hnutí Na vlastních nohou, Stonožka  
v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Začátkem školního roku byla vedoucí sboru Písnička p. Mgr. Dana Králová oslovena, zda by se se sborem 
zúčastnila tradiční akce v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Už poosmé se shromáždili 
členové 15 školních pěveckých sborů z celé republiky a slavnostní bohoslužbu doprovázeli zpěvem. 
Nejdříve po vstupu do areálu Pražského hradu se všichni účastníci dostavili ke zkoušce, během které 
sbormistr, ředitel ZUŠ z Klatov J. Pleticha, s dětmi procvičil všechny skladby, které měly sbory od září 
k dispozici. Po necelé hodině zkoušení už byly všechny sbory sezpívány a úderem jedenácté začala slav-
nostní bohoslužba za účasti veřejnosti a také mnoha vzácných hostů, přítomni byli např. místopřed-
sedkyně a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a Jiří Oberfalzer, náčelník Generálního 
štábu AČR gen. Aleš Opata, patroni Stonožky a bývalí náčelníci GŠ AČR generálové Pavel Štefka, Josef 
Bečvář a Petr Pavel, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, Doc. Jana Klečková z FAV Západočeské univerzity 
v Plzni, ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek, hudebník a producent Karel Vágner a další.

V závěru bohoslužby J. Em. Dominik kardinál Duka OP předal paní Běle Jensen nejvyšší papežské 
záslužné vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice (česky Pro církev a papeže). Toto ocenění jí udělil papež 
František za její dlouholeté mimořádné zásluhy v humanitární oblasti. Paní Běla Jensen je zakladatelkou 
dobrovolné humanitární a mírové organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. V hnutí pracují dnes 
tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, Polsku a v Kanadě zapustilo své 
kořeny. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, 
pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Stonožkové 
hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi 
pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR.

Věříme, že pro třicítku členek nepomucké Písničky bylo účinkování ve velkém sboru silným zážitkem, 
na který jen tak nezapomenou. Všichni sboristé si zaslouží obdiv za krásný zpěv a rovněž za trpělivost 
při dvouhodinové slavnostní mši. Zvlášť pro ty nejmenší bylo stání na podiu opravdu velmi dlouhé, ale 
všichni to zvládli. Děkujeme! Celou mši přenášela TV NOE, a pokud by kdokoliv měl zájem, záznam 
z koncertu je v archivu uvedené TV.

Autoři v ND
V den 100. výročí založení republiky se v interiéru Národního diva-
dla v Praze uskutečnila malá slavnost spojená se křtem nové pub-
likace vydané k uvedenému výročí a také ke 150. výroční položení 
základního kamene ke stavbě ND. Publikace byla tvořena výhradně 
literárními a výtvarnými pracemi žáků ze základních škol z celé 
České republiky. Do vyhlášené soutěže se zapojili i nepomučtí žáci 
a jejich výtvarné práce byly do publikace zařazeny. Do školy jsme 
potom dostali krásné certifikáty, které byly Národním divadlem 
vydány jmenovitě všem publikovaným autorům.

Všem čtenářům NN přeji 
za nepomuckou základní školu 
klidný, úspěšný a především 
ve zdraví prožitý celý rok 2019.

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Jak ses vlastně dostala k výuce jazyků?
Jazyky mě bavily vždycky. Francouzština je moje láska a angličtina 
je zkrátka potřeba. Říkala jsem si, že ta mě bude živit. Tak jsem 
tyto jazyky i vystudovala na vysoké škole a v rámci vysoké školy 
jsem odjela do Francie. Původně to měl být půlrok a nakonec 
jsem tam zůstala šest let. A pak jsem se dostala do takové složi-
tější životní situace, kdy jsem potřebovala peníze. A zrovna v tu 
dobu za mnou přišla známá, že její dcera by potřebovala doučo-
vat na maturitu a jestli bych jí nepomohla. Říkala jsem si, sice 
jsem nikdy neučila, ale mluvím anglicky denně v práci. Tak jsem 
začala učit její dceru. Potom přišel ještě jeden kolega, nějak se to 
nabalovalo a nakonec jsem začala učit i kurzy ve Fénixu.

Ty jsi tedy zaměstnaná a kurzy máš navíc? 
Kolik studentů už tvými kurzy prošlo?

Ano, jsem zaměstnaná na plný úvazek v Prominentu v Blovicích 
a výuku dělám dnes už jako koníčka. Učím angličtinu a francouz-
štinu a později jsem začala učit i jógu. Mám kolem dvaceti hodin 

týdně, kurzy a soukromé studenty. Nedávno se mě ptaly kolegyně 
v práci, jak dlouho učím, tak jsem to spočítala na nějakých osm 
let. V současné době mám kolem šedesáti studentů. Celkem už 
prošla mými kurzy asi stovka lidí.

Jsi velmi vytížená a ještě dojíždíš 
do Blovic a do Nepomuku ze Zhůře, kde 
bydlíš. Co tomu říkají tvoji blízcí?

Mám přítele, který sice říká, že toho mám hodně, ale myslím si, 
že si na to zvyknul, vyloženě si nestěžuje. Vzhledem k tomu, že 
teď začal dělat starostu ve Skašově, tak je stejně vytížený jako já, 
přicházíme tedy večer domů akorát tak stejně.

S lektorováním je spojena i stránka 
podnikatelská, jak s tím bojuješ?

Úplně nám to neulehčují. Účetnictví dávám paní účetní, protože 
už jsem začala uznávat, že člověk nemůže být superwoman a dělat 
všechno sám, takže se nechci učit účetnictví. Podklady k tomu 

Rozhovor  
s Janou Makovičkovou

Text: Hana Staňková
Foto: archiv Jany Makovičkové

Sotva jsme ozdobili vánoční stromeček a máme tu Nový 
rok, čas novoročních předsevzetí, kdy si mnoho z nás 
slibuje, jak tentokrát opravdu začne cvičit, zdravě jíst nebo 
se konečně učit anglicky. Učení se jazykům či cvičení patří 
mezi častá novoroční předsevzetí, a proto jsem požádala 
o rozhovor ženu, která se intenzivně zabývá obojím, lektorku 
angličtiny a francouzštiny a zároveň cvičitelku jógy paní Janu 
Makovičkovou. Já sama jsem ji poznala právě na kurzu jógy 
ve Fénixu a zaujalo mě, co všechno s úsměvem zvládá.

samozřejmě připravuju, je to časově náročné, GDPR jsme taky 
nějak zvládli. Tím, že je to vedlejší činnost, tak je to pořád jed-
nodušší, než kdybych podnikala na plný úvazek.

A jak jsi spokojená s Fénixem?
Všichni se mě ptají, proč jsem se vrátila do Fénixu. Já s Fénixem 
problém nemám. Bylo to hlavně proto, že už nemám kapacitu 
přidávat kurzy, tak jsem to vyřešila pronájmem zrcadlového sálu 
ve Fénixu. V Unibricku mám svoje zázemí, ale je to tam malinké.

Jak ses dostala k józe?
Tak jako skoro každý, prostě mě bolela záda. A bylo to právě 
v období, kdy mi nebylo nejlíp, potřebovala jsem se trošku vyklid-
nit, tak jsem usoudila, že jóga by mohla být to pravé. Nejprve jsem 
cvičila jako student, cvičenec jógy. Začala jsem chodit k Lucce 
Doušové do Blovic a nějak mě to chytlo, takže jsem u toho vydržela 
a před třemi lety jsem se rozhodla, že bych chtěla jít v józe tro-
šičku dál. Přihlásila jsem se na lektorský kurz do Prahy, ne s tím 

cílem, že bych jógu chtěla učit, ale s tím, že bych se chtěla naučit 
víc, rozvinout tu vlastní jógu, ne jen cvičení, ale i duchovno, co 
původně k józe patří. A nakonec ještě ani kurz neskončil a už se 
mě lidi začali ptát, jestli ji budu učit a tak nějak to prostě vzniklo.

Kolik lidí míváš v kurzu, pokud to 
nejsou individuální hodiny?

Mám ráda malé kurzy. Mě to víc těší a je to pohodlnější pro lidi, 
u jazyků se víc naučí. I u jógy nemám ráda ty skupiny o třiceti 
lidech, do takových kurzů i nerada chodím. Na mě je to moc růz-
ných energií. Myslím, že tak do patnácti lidí je lektor schopný se 
lidem naplno věnovat.

Když jsi začala učit, co byl pro tebe největší oříšek 
nebo výzva, se kterou ses musela poprat?

Ze začátku jsem samozřejmě měla trému, protože jsem nikdy 
neučila, kromě praxí na vysoké škole. Navíc jsem perfekcionista, 
tak jsem si během těch let musela vytvořit trochu odstup, protože 
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nemůžu čekat, že když někomu něco vysvětlím, tak to hned bude 
perfektní. Je třeba dát lidem čas, aby to nějak vstřebali, a samo-
zřejmě každý je jiný, takže vstřebává jinak, jiným způsobem, jinak 
dlouho. A potom jsem se musela taky naučit říkat NE.

Jak se to dá naučit?
Začneš myslet na to, jak ti v něčem bude špatně, jak se budeš 
trápit. Třeba za mnou přišla paní, která se chtěla učit jazyk 
a chtěla klasickou knížku v češtině a klasické metody. Tak jsem 
řekla: „Podívej se, to já neumím, to nechci, vzájemně bychom se 
nutily do věcí, které by ani jedné nevyhovovaly.“ Nebo se ke mně 
vrátil student, který ke mně dříve chodil. Strašně ráda bych ho 
učila, ale na další soukromou výuku už prostě není kdy. 

Protože to dělám po práci, musí mě to těšit. Když budu dělat 
něco, co mi nevyhovuje, tak mě to bude akorát vyčerpávat. Takže 
je to taková ochrana sama sebe se naučit říkat i NE.

Překvapilo tě na učení něco, cos nečekala?
Nečekala jsem, že mě to bude tak bavit. Mám sice pedagogickou 
fakultu, jsem původně učitelka, ale nikdy jsem nechtěla jít učit. 
Já jsem tam šla proto, abych mohla studovat jazyky, a i dneska 
pořád říkám, že jít učit do školy bych nechtěla. Až na výjimky 
učím jenom dospělé.

Říkala jsi, že nepoužíváš klasické metody 
výuky. Dej nám jako příklad tvých metod 
nějaké tipy, jak se efektivně učit slovíčka.

Já se učím slovíčka buď ve větách, kdy si to slovíčko dám do věty 
a cíleně si napíšu větu s tím slovíčkem. Nebo se učím slovíčka 
čtením, posloucháním a psaním. Myslím si, že když se člověk 
obklopí jazykem, tak toho spoustu nachytá. Když nemáte ja-
zykovou úroveň na to, abyste si přečetli knížku, tak si najděte 
nějaké krátké články na internetu – o vaření, o zahradničení 
nebo o vlacích – podle toho, co koho zajímá. To si přečtěte 
a vyhledejte si ve slovníku jenom vyloženě ta slovíčka, kterým 
nerozumíte. A ony se v těch článcích postupně budou opakovat 
a zapamatujete si je. Pokud se díváte na televizi, tak si pusťte 
něco v původním znění s titulky. Titulky sice odvádějí pozornost, 
ale jsou dobré zase pro určitou úroveň. Nejlepší jsou jednodu-
ché sitcomy v angličtině, to jsou nekomplikované dialogy, ale 
samozřejmě ne každému se líbí. Ono vás bude ze začátku štvát, 
že všemu nerozumíte, ale zvyknete si. Postupně začnete rozumět 
víc a víc. Nebo se snažte chytat slovíčka v písničkách. A potom 
zkuste psát. Já jsem se spoustu slovíček naučila na vysoké škole 
ve Francii, protože tam jsem měla angličtinu jako první cizí 
jazyk a francouzštinu jako „mateřský“ a dělali jsme překlady 
z angličtiny do francouzštiny a naopak. A úplně nejvíc jsem se 
naučila, když jsme psali eseje. Slovíčko, které jsem neuměla, 
jsem si musela najít, pak ho přepsat, pak jsem si to po sobě 
přečetla, jestli tam nemám chyby, a tak jsem to slovíčko viděla 
třikrát, čtyřikrát a to si prostě člověk zapamatuje a hlavně ví, 
jak ho použít. Není to, jako když se člověk naučí jedno slovíčko 
a pak řekne a hele, to já vím, a paní učitelka řekne, no jo, víš, 
ale tady v té větě se použít nedá. 

Zaujala mě ta tvoje neobvyklá kombinace jazyky 
a jóga, je to na výuku každé z jiného soudku?

Je to každé něco jiného. Jazyky, tam je nezbytné si pořád vymýš-
let nové techniky, nové aktivity, aby to nevypadalo pořád stejně. 
U jógy je třeba se připravovat v jiném smyslu, nejenom vymyslet 
hodinu s nějakou sestavou, například řeknu, že dneska budeme 
protahovat záda, tak tam zařadíme to a to, ale je třeba i pozorovat 
lidi a vnímat je. Když se někdo kroutí, přemýšlím, proč se kroutí. 
I když stále říkám – cvičte podle sebe, v tom těle jste vy, ne já, tak 
lidé mají tendenci soutěžit, jít přes svoje limity. Není to dobré, 
tělo si řekne samo, sice leccos vydrží, ale není to nutné. Takže je 
třeba je pozorovat, proč se kroutí, a když tak je upozornit, třeba 
se zeptat: „Tebe dneska bolí kotník?“ Oni si v tu chvíli většinou 
uvědomí, že jdou zbytečně přes svoje limity.

O čem vlastně podle tebe jóga je?
Jóga je o poznání a respektu. Já si myslím, že cílem jógy je se poznat, 
ne nutně aby se člověk měnil, ale ten seberozvoj je tam taky. Když 
mluvíme třeba o těch zádech, tak v okamžiku, kdy zjistíš, kdy tě záda 
bolí, a potom zjistíš, co můžeš udělat pro to, aby nebolela, tak to 
uděláš. Ale musíš se naučit tělo vnímat. My jsme se odnaučili vnímat 
se. Je to o tom respektovat sama sebe, respektovat svoje tělo. Když si 
řekne, tak mu opravdu ulevit a ne říct, to ještě dáš, to ještě vydržíš.

Oceňuji tento tvůj pohled, protože většina lidí, 
když se řekne jóga, tak si představí člověka, 
který je zkroucený v nějaké pozici, a pomyslí 
si, to není pro mě. Pro koho je tedy jóga?

U všech svých kurzů říkám, zapomeňte na ty jogíny, co jsou zkrou-
cení na fotkách. Oni takhle doma necvičí každý den. Cvičí úplně 
normálně a tu nohu za krk si strčí jenom kvůli té fotce. Jóga je úplně 
pro každého, kdo ji chce dělat a komu to jeho tělo aspoň minimálně 
fyzicky dovolí. Já pořád říkám, když budete mít trpělivost, ono to 
tělo časem povolí, povolí o kousíček, pak zase o kousíček, někomu 
povolí rychle, někomu pomaleji, ale přece jenom vás pustí kousek 
dál, něco si posílíte. V západním světě, kde pořád sedíme na židli 
nebo v autě, je každý kousíček dobrý. Já když jsem začínala s jógou, 
tak mě záda bolela tak, že jsem nebyla schopná sedět v klidu na židli, 
bolela mě bedra a bolela mě zápěstí. Já jsem se při pozici „střecha“ 
vůbec neopřela o zápěstí a trvalo mi to pár let, než se to srovnalo.

Jsi sportovní typ, věnuješ se kromě 
jógy i nějakým sportům?

Hrála jsem závodně volejbal a plavala, teď sportuji rekreačně 
v rámci časových možností. Sice těch možností ubývá, ale snažím 
se. Strašně ráda lyžuju, jezdím na snowboardu, plavu, ale nebaví 
mě už tolik plavat v bazénu a k moři se člověk tak často nedostane, 
aby si zaplaval. V moři se i potápím. A když se dostanu k něčemu 
zajímavému, tak se ráda přidám. 

Jak to všechno stíháš?
Mám pevný rozvrh, kterým se řídím. V práci se moje pozice trošku 
vyvíjí, takže mi tam přibývá zodpovědnost a povinnosti. Teď jsem 
nabrala zpoždění, takže mám hektické období.

Když máš takhle nabitý program, jak relaxuješ (když 
pominu jógu), zbyde čas i na nějaké další záliby?

O víkendu chodím do lesa s pejskem a v létě jsem na zahradě. Občas 
někam jedeme, což je nejlepší relaxace, protože když někam jedeme, 
tak nemůžu nic dělat. A taky se pořád ještě učím španělsky, když to 
jde, tak jezdím na španělštinu. Ráda čtu, ráda vařím. Před časem 
jsem kompletně změnila stravování. Nejsem vegetarián, maso jím, 
ale vyřadila jsem věci, které mně nedělaly dobře a zatěžovaly můj 
organismus.

A funguje to?
Mě to vyhovuje. Cítím se daleko lehčeji, jsem daleko míň unavená, 
mám víc energie.

Když se ještě vrátím k Francii, co tě tam 
chytlo, že jsi tam zůstala šest let?

Mně se obecně líbí různě po světě. Mám velmi ráda cestování a baví 
mě, že když jsem v zemi, kde se mluví jiným jazykem, tak se učím 
a poznávám lidi a kulturu. Je jiné se učit jazyk tady a učit se ho 
v zahraničí. Tady se naučíš jenom jazyk, kdežto venku se naučíš 
něco navíc.

Když máš ráda cestování, kam by ses chtěla podívat?
Jeje, já mám plánů! Na to bych potřebovala dva roky dovolené. Mám 
strašně ráda Asii, asijskou kulturu, protože to není jako tady, kde 
všichni pořád někam běhají, honí se od rána do večera – já to tedy 
dělám taky. Oni berou život jinak. I když pracují, tak pracují takovým 
stylem, že vždycky skoro čekám, že tam restaurace na chvíli přeruší 
provoz, dají si „pozdrav slunci“ a pak budou pokračovat. Je to takové 
víc uvolněné, skvěle si tam odpočinu a pak mi to ještě chvíli vydrží. 
Když se vrátím z dovolené, všichni říkají, že mám takový nadhled. 
Takže tam bych jela moc ráda, hodně mě láká třeba Thajsko, Viet-
nam nebo Malajsie.

A v tom životě zde, co se týče výuky, jakou 
máš představu do budoucna? 

Těžko říct. Člověk nemůže říct, co bude zítra. Zatím mám napláno-
váno, že chci pokračovat v druhém pololetí. Potom mívám nějaké letní 
kurzy, spíš jenom jógu, abych si v létě odpočinula, a příští rok se uvidí.

Máš teď plno, nebo můžeš pozvat lidi 
ještě do nějakého kurzu?

Jóga je momentálně úplně plná. V jazykových kurzech je pár míst, 
je to vždycky na domluvě. Ale ve druhém pololetí uvidíme. Možná, 
že i v těch jógových kurzech bude pár míst, protože zdraví nebo 
životní plány některým lidem nedovolí ve druhém pololetí cvičit. 
Ještě mám kontakty na lidi, co se hlásili v září a už se nevešli, takže 
jim dám vědět, ale poptat se je možné – někdy od poloviny ledna.

Tento rozhovor se koná k Novému roku, většinou 
na začátku roku si lidi dávají předsevzetí, často že 
budou cvičit, budou se učit jazyky. Ty sama si dáváš 
nějaká předsevzetí?

Ne.

Jasná odpověď. A co bys poradila lidem, kteří si 
předsevzetí dávají, aby to nebylo jen do druhého, 
třetího ledna, ale aby jim to vydrželo?

To je právě problém těch novoročních předsevzetí. Když člověk 
něco chce nebo nechce dělat, tak je schopen se klidně rozhodnout 
15. srpna. Nepotřebuje k tomu nutně ten mezník nového roku. 
Proto si myslím, že ta novoroční předsevzetí dlouho nevydrží, 
protože lidi doufají, že jim pomůže, že je to zrovna od 1. ledna. 
Já si myslím, že nejdůležitější je v sobě najít tu vůli – „opravdu 
to chci“. Na kurzech jazyků se lidí ptám, proč se chtějí učit. Když 
přijdou dospělí lidé do kurzu jazyka, tak si myslím, že k tomu mají 
nějaký důvod. A pokud si ten důvod uvědomí, tak u toho potom 
i vydrží. V okamžiku kdy ten důvod nenajdou, řeknou si tak dobře, 
budu chodit jen tak relaxačně, ale nečekám, že to bude mít nějaké 
výsledky. V každém případě se alespoň trochu naučí. Pokud se 
člověk pevně rozhodne, najde v sobě tu vůli, že to opravdu chce, 
tak to dokáže a je jedno, jestli je to prvního ledna nebo jindy.

To je asi i problém falešných začátečníků 
v jazycích, takže co s nimi?

Měli by zapátrat ve svém nitru a najít ten důvod, proč se chtějí 
učit. Jestli je to jen proto, že dneska všichni nějaký jazyk umí, nebo 
je to proto, že to opravdu chtějí nebo opravdu potřebují. Pokud se 
opravdu učit chtějí nebo to opravdu potřebují, je to důvod, který 
je u toho udrží. Pokud se chtějí učit jen proto, aby nevypadali 
hloupě, není to důvod pro perspektivní studium jazyků. Přece 
jen v dospělém věku je to problém – je to časově náročné. Není 
to jen o té hodině, kdy dojdu na kurz, je třeba se tomu věnovat 
a je to hodně dlouhodobé, chce to hodně trpělivosti.

Kolik času asi člověk potřebuje 
na zvládnutí základů jazyka?

Myslím, že je to individuální. Záleží na tom, jak moc chce umět, 
co všechno chce umět k tomu, na co jazyk potřebuje. Je to i o pře-
konávání se, někdo se například bojí mluvit. Jsou lidi, kteří neradi 
mluví i česky a potom zjistí, že potřebují pro práci angličtinu, no 
a co s tím, jsou to výzvy.

Co bys na závěr popřála čtenářům do nového roku?
Já bych popřála lidem hlavně zdraví, protože to je nejdůležitější, 
co máme, a bez zdraví nebudeme mít nic, ani to štěstí, ani ty 
peníze, ani ten úspěch. Málokdo si to v dnešní době uvědomuje 
a honí se za něčím jiným a je to škoda, protože opravdu není-li 
zdraví, dokáže to zastavit úplně všechno.

 
 
 
 
 
Děkuji za rozhovor a přeji ti hodně zdraví 
a sil a spokojené studenty v kurzech.
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Tábor pro YouTubery 
proběhne v únoru

Pod profesionálním vedením lektorů plzeň-
ské Animánie proběhne v termínu 25. 2. – 
1. 3. 2019 (PO-PÁ) nevšední příměstský 
tábor pro děti ve Volnočasovém centru Fénix 
Nepomuk, který je zaměřen na podporu 
pracujících rodičů. Tábor organizuje Mik-
roregion Nepomucko a děti se mohou těšit 
na řadu nevšedních osobností i zážitků. 
 

Věk dětí: 7–15 let

Čas: 7:30–16:30 hodin  
(možný začátek pro spáče od 8:30 hodin)

Maximální počet dětí: 15–18

Cena za týden: 600 Kč (zahrnuje 
kompletní program, pojištění, pitný 
režim po celý den a teplý oběd)

Přihlašovací formulář a více informací 
najdete v kanceláři Volnočasového 
centra Fénix a na webu nepomuk.cz. 
Uzavření přihlášek ihned po naplnění 
kapacity tábora. Více informací sdělí: 
Pavel Motejzík, tel. 604 44 24 09. Pionýři uspořádali  

řadu adventních akcí

Pionýrské oddíly Pusík a Knoflíci v Nepomuku zahájily adventní tvoření na svých schůz-
kách již od 26. 11. 2018. Vytvořené zápichy a věnce byly určeny pro výzdobu jejich poko-
jíčků, ale také jako součást naší vánoční výstavky. Pro rodiče se uskutečnila adventní 
dílna a výsledkem tvoření byl nádherný věnec s andělem. Výstavka byla k vidění na naší 
Mikulášské akci Nebe, peklo, pohádková půda, kterou děti zajistily na naší pionýrské klu-
bovně pro své kamarády, známé. Vyzdobené místnosti kluboven a dvorku byly plné malých 
čertíků, v nebíčku nechyběl Mikuláš a andílci. Nasvícená pohádková půda se soutěžemi 
o cukrovíčka s vodníkem, Sněhurkou a čarodějnicí lákala všechny děti. Odměnou za bás-
ničku byl dáreček od Mikuláše, ale také čertovský párek v rohlíku a pozornost od pionýrů. 
Na schůzce jsme také vytvořili čtyřicet přáníček Ježíškova vnoučata, která jsme zaslali 
seniorům prostřednictvím Českého rozhlasu. Před svátky jsme připravili přespání na klu-
bovně s připomenutím vánočních tradic, tvořili jsme vánoční ozdoby a nechyběla ani dis-
kotéka v bílém. Přejeme si všichni, abychom si mohli hrát a tvořit celý příští rok v pohodě.

Miroslav Dvořák

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

O víkendu 8. – 9. prosince 2018 se uskutečnil v hale města Nepomuk další ročník Vánoč-
ního turnaje ve stolním tenisu. Sobotní den patřil kategoriím mladších a starších hráčů 
a hráček, kterých se zúčastnilo celkem 11. Z dívek byla nejúspěšnější Gabriela Kočová. 
Ve skupině mladších 14 let se stal vítězem Adam Šmíd. Skupinu starších 14 let ovládl Jan 
Kohout. Celkové prvenství ve finálovém pavouku si odnesl Tomáš Michálek následován 
Adamem Šmídem na druhém a Janem Kohoutem na třetím místě. V neděli, kdy se konal 
turnaj dospělých, byla účast hojnější, turnaje se zúčastnilo na 40 dospělých. Mezi ženami 
obhájila den staré prvenství Gabriela Kočová, následována byla Adélou Čulákovou a Marií 
Krumpholcovou. Ve finále B mužské části turnaje obsadili první pozice Luboš Štěpánek, 
Jaroslav Brejcha a Roman Mráz. Hlavní mužskou soutěž, finále A, ovládl Karel Brejcha ml. 
následován Jiřím Kovaříkem a Petrem Šestákem. Ve čtyřhrách se na prvním místě umís-
tilo duo Filip Duraj – Karel Brejcha ml., druhý skončil rodinný tým Štěpánkových a třetí 
místo obsadili Jan Heller a Jiří Kovařík.

Poděkování patří všem účastníkům, organizátorům a sponzorům, bez jejichž podpory 
by si hráči neodnesli tolik pěkných cen. Jsou jimi: Milena Baťková – Zelenina Dvorec, Kája 
Hobl, MěÚ Nepomuk, Klimex-N, MVDr. Ladislav Janovec, Radek Kočí, Jaroslav Sládek, 
Václav Blovský, RABBIT, V. Králová – Květiny, REGINA, OBRETA, Černý-krmiva, UNIB-
RICK, Maňovická zemědělská, Řeznictví Chodora, Miroslav Brejcha, Lucie Pasternaková, 
Věra Hálková, Záleský autoopravna, BARUM, Veselý – potraviny Dvorec, Prodejna textilu – 
nám. A. Němejce 152 a Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec. Na všechny přátele 
stolního tenisu se organizátoři těší zase příští rok! 

Za Pionýr Nepomuk, z. s. – oddíl stolního tenisu 
Martin Brejcha

Hasiči shrnují uplynulý rok 

V roce 2018 byla naše jednotka povolána k 30 mimořádným událostem, z toho ke 13 požá-
rům, 11 dopravním nehodám a 5 technickým zásahům. Jedna událost byla klasifikována 
jako planý poplach. Z požárů můžeme vybrat např. požár stodoly u rodinného domu 
v Třebčicích, kdy nám byl poplach vyhlášen na Nový rok kolem 6 hodiny ranní. Zde zaho-
řel uskladněný materiál na půdě a následně se požár rozšířil i na střešní konstrukci. Při 
dalším požáru, který se stal 20. března v areálu bioplynové stanice v Kokořově, došlo 
k popálení jedné osoby, která musela být letecky přepravena na popáleninové centrum 
v Praze. Dalším náročným zásahem byl požár chaty v Bezděkovci 30. března. Vlivem 
nehlídaných kamen se vznítila místnost. Zásah probíhal po celou noc. V letním období 
jsme zaznamenali i několik požárů v přírodním prostředí. Při 11 dopravních nehodách, 
ke kterým jsme byli v uplynulém roce povoláni, nedošlo k usmrcení osob. Vždy šlo pouze 
o lehká nebo středně těžká zranění. 11. srpna se u Kotouně převrátil malý bagr a pod ním 
zůstala uvězněná osoba. 15. října se u Třebčic srazily dva osobní a jeden nákladní auto-
mobil. Zraněná osoba byla vyproštěna a předána ZZS. Během loňského roku potrápily 
naše území časté výkyvy počasí. V souvislosti se silným větrem nebo prudkými dešti jsme 
zasahovali u několika událostí. 27. července zaplavila voda s bahnem z polí několik domů 
v obci Srby. Po celou noc jsme odčerpávali zaplavené sklepy a v následujících dnech jsme 
čistili znečištěné studny. 

Mezi naše další aktivity náleží i nezásahová činnost, do které patří asistence při závodech 
motorek a rally pořádaných v okolí, dovoz vody, čerpání znečištěných studen a podobně. 
Na údržbě techniky a zbrojnice každoročně odpracujeme přes 1000 hodin. Mimo to se 
členové jednotky zúčastnili pravidelných školení a výcviků s technikou a prostředky. Již 
v roce 2017 jsme podali žádost o dotaci na stavbu nové zbrojnice. V současné době čekáme 
na posouzení a vyhodnocení žádosti. V areálu IZS také sídlí profesionální jednotka Hasič-
ského záchranného sboru Plzeňského kraje, požární stanice Nepomuk, ta zasahovala 
v roce 2018 u více než 250 mimořádných událostí.

Sbor dobrovolných hasičů každoročně přispívá ke kulturnímu a sportovnímu vyžití 
v našem městě. Tradiční hasičský bál, posezení při příležitosti MDŽ, pálení čarodějnic 
se stavěním máje, odpoledne pro děti i rodiče nazvané S hasiči hurá na prázdniny, různé 
hasičské soutěže, posvícenecká zábava a také jsme pro vás připravili svařák a další teplé 
nápoje na adventních trzích na nepomuckém náměstí. Všem, kteří se některé z těchto 
akcí zúčastnili, velice děkujeme za podporu.

Pro další informace navštivte náš web www.sdh-nepomuk.cz nebo náš facebook Hasiči 
Nepomuk, kde najdete aktuální informace a fotky z akcí našeho sboru a zásahů jednotky.

Vladimír Vozka

Ve Vrčeni objevili  
barokní hroby

V souvislosti s přístavbou ZŠ Vrčeň byly mezi 
školou a zdí kostela objeveny dva barokní 
hroby s pozůstatky lidských ostatků. Dle 
sdělení archeologa Mgr. Jiřího Boudy jde 
o nálezy z období baroka. Zajímavé je, že 
v těsné blízkosti hrobů byly nalezeny zbytky 
tlusté kamenné zdi, snad pozůstatek nějaké 
budovy, která musela zaniknout před 
rokem 1840, neboť se neobjevuje na mapě 
Stabilního katastru. Mohlo jít o starou faru 
nebo nějaké jiné sídlo/budovu mnichů cis-
terciáků. V hrobech byly nalezeny rovněž 
dva staré kovové křížky s Kristem, zazname-
nány byly také pozůstatky mladšího staveb-
ního objektu. Závěry budou po zpracování 
prezentovány a na vyžádání je poskytne 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích.
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Vážení zákazníci,

dovolte, abychom Vám touto cestou oznámili, že 
od soboty 12. 1. 2019 dojde k rekonstrukci pošty 
Nepomuk 1, Plzeňská 162, Nepomuk. Předpoklá-
daná doba rekonstrukce přepážkové části pošty 
bude v rozmezí 7 až 9 týdnů od zahájení rekon-
strukce. O přesném termínu rekonstrukce a ome-
zeních provozu v době rekonstrukce jsou klienti 
pošty informováni umístěním vývěsky na budově 
pošty a informačním letákem, který byl roznesen 
do všech schránek domácností i firem ve spádové 
oblasti pošty. Rekonstrukce pošty bude zahrno-
vat jak modernizaci a úpravu interiéru pobočky, 
tak rekonstrukci zázemí pošty. Obsluha klientů 
během rekonstrukce bude zajištěna v rámci stá-
vající budovy pošty v prvním patře.

Po dobu rekonstrukce nebude pošta Nepomuk 1 
zajišťovat služby CZECH POINT (výpisy z rejstříku 
trestů, evidence řidičů, ověřování listin a pod-
pisů, služby certifikační autority apod.). Po dobu 
rekonstrukce nebude pošta Nepomuk 1 zajišťovat 
výdej uložených oznámených balíkových zásilek 
(balíkové zásilky budou v případě nezastižení 
adresáta doručovatelem ukládány na poště Nepo-
muk 3, Blatenská 135, Dvorec). Ukládání a výdej 
zásilek Balík Na poštu bude na poště Nepomuk 
1 zachován. 

Otevírací doba pošty pro veřejnost zůstane během 
rekonstrukce zachována.

Z důvodu příprav rekonstrukce 
a stěhování přepážek do náhradních 
prostor bude pošta Nepomuk 1
v sobotu 12. 1. 2019 
pro veřejnost uzavřena.

Věříme, že nová podoba pošty Nepomuk 1 vyna-
hradí našim klientům i pracovníkům nepříjem-
nosti způsobené rekonstrukcí.

Jak se v Nepomuku obnovoval pivovar

Pravidelné kurzy: 

od úterý 8. 1. zdravotní cvičení s Alenou Babkovou, 17–18 hodin (650,– / 550,– senior za 10 lekcí)

od úterý 22. 1. orientální tance pro začátečníky, 18–19 hodin (1000,– za 15 lekcí)

od čtvrtka 7. 2. nový semestr Univerzity III. věku na téma Potraviny a spotřebitel, 55+ (390,–)

od úterý 12. 2. počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30 (6 lekcí za 650,– / 450,– senior)

 
Semináře:

Kurzy šití s návrhářkou Šárkou Walterovou – navazujeme na úspěšný start podzimních seminářů!

5. 1. 9:00–12:45 začátečníci (základy na stroji – šití tašky); 13:15–17:00 pokročilí  
(šité sukně podle střihu) (350,– až 400,–), přihlášení a platba předem

13. 1. kurz šití 9:00–12:45 pokročilí (sukně podle střihu), 13:15–17:00 začátečníci

2. 2. kurz šití 9:00–12:45, 13:15–17:00, bude upřesněno

26. 1. tvoření mozaikových výrobků (svícen), 10–13 hodin, 300,– předem / 350,– na místě 

26. 1. kurz tvoření videa a bezpečnosti na internetu, pro děti 9+  
(přednostně pro účastníky workshopu parkouru 25. 11.) 9:30–13:30, zdarma

16. 2. kurz použití tělových svící s terapeutkou Alenou Babkovou, 10–13 hodin základní seminář, 
 14–17 hodin pokračující seminář, 400,– za jeden, 700,– za oba semináře vč. 2 svíček

26. 2. kurz plstění ovčí vlny – výroba jarních panenek 10–13 hodin, (300,– předem / 350,– na místě)  
(u seminářů si v případě zrušení z vaší strany vyhrazujeme právo na stržení storno poplatku pro zajištění lektora)

27. 1. kurz zážitkové první pomoci pro děti od 5 let (10–12 hodin, 150,– předem), pro dospělé s certifikátem 
o absolvování (např. pro povinné přeškolení) 13–17 hodin, 550,– 10 dní předem (600,– později)

Fénix přeje vše nejlepší  
do nového roku 2019!

Děkujeme, že jste s námi! Fénix jste totiž i vy a my si toho velmi 
vážíme. Pomáhá nám nejen to, když máte vy a vaše děti zájem 
o kurzy, o kurzech mluvíte s přáteli nebo je sdílíte na internetu, 
ale i to, když máte náměty ke zlepšení, náměty na kurzy i lektory, 
a tak nám plníte přání skutečně společného Fénixu. V prosinci bylo 
spuštěno přihlašování na nové pololetí (kurzy jsou většinou rozdě-
lené na 2 pololetí po 15 lekcích) a začátky kurzů budou průběžně 
na přelomu ledna a února (podle počtu odučených lekcí v 1. polo-
letí). Do většiny kurzů můžete naskočit i v jejich průběhu, kurzovné 
vám bude odečteno. Vracení kurzovného od 2. lekce je možné 
pouze z vážných důvodů (nemoc, stěhování,...), a to z toho důvodu, 
že náklady na kurz jsou pokryté z kurzovného a při menším počtu 
osob často není možné kurz uskutečnit. Zameškané hodiny bohu-
žel nelze nahrazovat, v tuto chvíli na to nemáme kapacitu, přesto 
chápeme, že pro některé z vás to může být překážkou vůbec se 
do nějakého kurzu přihlásit. Snažíme se proto stále o osobní pří-
stup a věříme, že to je správná cesta pro obě strany.

Rádi bychom vás pozvali na nové kurzy a semináře, které postupně 
vypisujeme (najdete je na webových stránkách a facebooku).

Za tým Fénixu, Lucie Korbová

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

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

Zastavení první. Údiv v roce 2017. Vidím ruiny starých zdí, které i přesto mají své 
kouzlo. „Tady obnovíme pivovar!“ pronese Radovan Sochor st. „A kdy to bude?“ 
zeptám se nesměle a mám na mysli, abych se toho dožil. „Jsem zvyklý dělat věci 
do roka a do dne,“ zní odpověď. Jen málokdo by tehdy věřil a já rozhodně nebyl 
výjimka.

Zastavení druhé. Pamětnice. „Nevíte, kdo je na té fotografii?“ „No aby ne, tenhle 
kluk na sudu, to je můj bratr, a tady ta holčička s mašlí, no to jsem já!“ V rámci kon-
ference Genius loci jdeme nahlédnout na stavbu, kolega Lukáš nese pár starých 
snímků a náhodou potkáme paní Kolářovou-Jiskrovou, jejíž otec pivovar a stáčírnu 
kdysi vlastnil. „Tatínek by byl moc rád, sice už dávno není mezi námi, ale já věřím, 
že mu jednou budu moci tam nahoře všechno odvyprávět,“ loučí se s námi milá 
pamětnice. Kolem nás jsou stále ruiny, navíc nyní vevnitř zcela vybourané. Je červen 
a pivovar se má otevřít do půl roku.

Zastavení třetí. Začínám věřit. Jdu přes dvůr hotelu a míjí mě velká Toyota. 
V kabině otec a syn Sochorovi v montérkách. „Právě si vezeme materiál na stavbu, 
do večera uděláme ještě kus práce,“ hlásí mi. To je ten moment, kdy si člověk řekne, 
že oni to snad opravdu dokážou, protože mají vůli a neštítí se vůbec žádné práce.

Zastavení čtvrté. Švejkovský humor. „Prosím vás, my jdeme za panem majite-
lem a nemáme čas se tady vykecávat s kdejakým chytrým zedníkem.“ Delegátka 
zájezdu předtím, než zjistí, že s majitelem hotelu právě hovoří. A bledne jako pěna 
budoucího piva.

Zastavení páté. Bude to Zlatá kráva. „Polotučná desítka, plnotučná dvanáctka…,“ 
vyjmenovává mi Radovan Sochor ml. názvy budoucích piv. Rozesměje mě to. Tohle 
jsem opravdu, ale opravdu nečekal.

Zastavení šesté. Kolaudace. Je listopad a práce se dokončují, otevřeno bude 
v plánovaném termínu. Klobouk dolů, nebo spíš půllitr nahoru?

Zastavení sedmé. Kde se pivo vaří… Nedá mi to a jdu se podívat ještě v listo-
padu. Je po kolaudaci, pivo už se vaří. Na památku mi Radovan Sochor ml. pořizuje 
snímek na Polaroid se mnou a s paní sládkovou u varny s první várkou piv. „Ten 
bude jednou vzácný,“ pomyslím si a pečlivě ho uschovám.

Zastavení osmé. Slavnostní otevření. Je pondělí 3. 12. Na slavnost ve farmář-
ském stylu byli pozváni obchodní partneři, přátelé, zástupci města… Pivovarská 
šalanda praská ve švech. Vždyť první várka piva se musí vypít zdarma, zní nepsané 
pravidlo pivovarnického řemesla. Je radost podívat se kolem sebe. Vidět sympatic-
kou rodinu Sochorovu, která to dokázala, vidět paní Kolářovou-Jiskrovou se svým 
bratrem a hrdost i dojetí v jejich očích, vidět šťastného Patera Slávka Holého, který 
přijel v den svých narozenin požehnat do Nepomuku novému pivovaru, pít pivo 
uvařené v Nepomuku. Vše je, alespoň pro dnešek, přesně jak má být. A zde by mohl 
mít náš příběh konec, ale nemá, protože ten se teprve tady začíná znovuodvíjet. 
Tož na zdraví! A ať od nynějška i u nás platí: Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. 

Zastavení doplňkové. Překvapení. Mám rád ty nečekané situace, třeba smích 
paní kostelnice, která si čte na toaletě Pivovarské šalandy nápis, který by tam roz-
hodně nikdo nečekal: „Nečum, krávo“. 

Pavel Motejzík

Informace 
o rekonstrukci 
pošty Nepomuk 1

O jarních prázdninách bude zavřeno 25. 2.– 1. 3. 2019
(ve Fénixu se koná příměstský tábor Animánie)
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Kongregaci bratří Těšitelů z Gethseman (latinsky Congregatio 
Fratrum Consolatorum de Gethsemane, zkratka CCG), jež načas 
vstoupila do dějin duchovní správy v Nepomuku, založil roku 
1922 český kněz a kanovník vídeňské kapituly Josef Jan Litomiský 
(1888–1956). Podnětem byla jeho osobní touha po kontemplativ-
ním životě ve společenství, ale také zkušenost z práce ve vídeňských 
nemocnicích během první světové války, kde viděl, kolik pacientů 
denně umírá bez smíření s Bohem a bez duchovní útěchy. 

Hlavním bodem spirituality kongregace je každodenní spo-
luúčast v utrpení Pána Ježíše před jeho zatčením v Gethseman-
ské zahradě prostřednictvím adorace Nejsvětější svátosti v duchu 
Kristových slov „Zůstaňte a bděte se mnou“. Toto vše odráží jak 
sám název kongregace, tak i její heslo „Vše k potěše srdce Ježíšova“ 
a znak. Ten je spolu se znakem českobudějovického biskupa Josefa 
Hloucha a letopočty 1680 a 1948 vyobrazen ve štuku na průčelí 
nepomuckého arciděkanství a připomíná tak dodnes působení 
Těšitelů v rodišti sv. Jana. Vidíme v něm Srdce Pána Ježíše, obklo-
pené páskou s devízou „ADORATIO EXPIATIO“ (adorace, odpuš-
tění), dole tři ovce a pod nimi nápis GETHSEMANI. Vše spočívá 
na znakovém plášti vycházejícím z koruny tvořené mariánským 
monogramem, nad níž se klene stuha s heslem společenství v latin-
ském znění. Úcta k Panně Marii, přes niž vede cesta k Ježíši, se 
projevuje také tím, že členové kongregace přijímají k řeholnímu 
jménu ještě druhé – Maria. Jejich oděvem je černý hábit s bílým 
pláštíkem, s oválnou medailí zpodobňující Krista utěšovaného 
andělem na Olivetské hoře na prsou, koženým opaskem a růžen-
cem, při adoracích ještě s dlouhým bílým pláštěm a kapucí.

Činnost společenství spočívá v útěše nemocných, chudých 
a opuštěných v nemocnicích, věznicích a ústavech, pastoraci, 
misijní činnosti a dříve též v péči o české a slovenské krajany 
v zahraničí. Nejnižší organizační jednotkou je konvent v čele se 
superiorem. Na území Československa měla kongregace celkem 
sedmnáct domů. Kromě Prahy, kam se posléze z Vídně přesunulo 
i její ústředí, se nacházely kupříkladu v České Kamenici, Suchém 
Vrbném (dnes část Českých Budějovic), Klokotech, Brně, Hrabáni, 
Ostravě – Nové Vsi či Mariance (Mariatal) u Bratislavy. V roce 1935 
byl vysvěcením adorační kaple sv. Cyrila a Metoděje úspěšně završen 
záměr P. Litomiského zakotvit přímo v Jeruzalémě poblíž biblické 
Gethsemanské zahrady. V této době čítala kongregace na 100 členů. 
Za socialismu, kdy byla její činnost zastavena, přežívala především 
v USA a v Kanadě. Dnes působí hlavně v Polsku a též na Slovensku. 
Sídlem ústředí je od roku 1991 Marianka.

Když v březnu 1934 postihla stávajícího nepomuckého arcidě-
kana Jana Strnada mozková mrtvice a znemožnila mu již natrvalo 
výkon soustavné kněžské služby, zastupoval jej kaplan Jan Němec, 
od 1. 8. 1936 ovšem ustanovený kooperátorem v Myslívě. Nevy-
hovující situaci v tak významném poutním místě diecéze, jakým 
Nepomuk byl, se českobudějovický biskup Šimon Bárta mezitím 

rozhodl řešit tak, že jí svěří právě Těšitelům a zahájil v této věci 
jednání s představenými kongregace. Disponovala totiž dostatkem 
kněží a měla již zkušenosti s působením na poutních místech. Dne 
15. 7. 1936 pak dorazil do Nepomuka generál Těšitelů P. Litomiský 
s P. Janem Maria Polakovičem a oznámil arciděkanu Strnadovi, 
že se ujmou duchovní správy, což se stalo k 1. 9., kdy on oficiálně 
odešel na odpočinek. 

Jako první přišli do Nepomuka P. Gabriel Maria Surala jako 
administrátor arciděkanství, P. Jan Evangelista Maria Kurucár jako 
kaplan a již zmíněný P. Jan Maria Polakovič coby superior. K nim 
záhy přibyli laičtí bratři Matěj Maria Murányi, Ivan Uhrovský a oblát 
(terciář) Ambrož Rudolf, kteří zajišťovali každodenní chod nového 
konventu. Ten měl během dalších let obvykle šest členů, v roce 1940 
dokonce sedm, ale roku 1943 naopak jen čtyři. Později se jejich počet 
stabilizoval na pěti. P. Jan Maria Polakovič stál v čele nepomucké 
komunity jako superior do roku 1939. Po něm následovali P. Gab-
riel Maria Surala (1939–1940), P. Alois Maria Matulík (1940–1944 
a 1948–1950) a P. Hroznata Maria Geršl (do 1948).

Kněží, kteří bývali tři, krátce dokonce čtyři, obstarávali nejen 
vlastní duchovní správu, ale také výuku náboženství na školách 
ve farnosti. Dodejme, že farní osada zahrnovala pět kostelů (děkan-
ský sv. Jakuba Staršího a poutní sv. Jana Nepomuckého v Nepo-
muku, zámecký Nanebevzetí Panny Marie na Zelené Hoře a filiální 
sv. Petra a Pavla v Milči a sv. Markéty v Klášteře), město Nepomuk 
a vsi Bezděkovec, Dvorec, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Maňovice, 
Mileč, Mohelnice, Nová Ves, Soběsuky, Třebčice, Záhoří a Želvice.

V úřadě administrátora arciděkanství (titul arciděkana nikdo 
z kněží kongregace neměl, ačkoli tak byli věřícími obvykle oslovo-
váni a sami se tak dokonce někdy označovali) se vystřídali P. Gabriel 
Maria Surala (1895–1975), než byl v roce 1940 ustanoven generál-
ním vikářem konventu v Suchém Vrbném, a P. Alois Maria Matulík 
(1905–1985). Ten zastával funkci administrátora až do roku 1950, 
ovšem s přestávkou od 1. 5. 1944 do 31. 10. 1945, kdy jej nahradil 
světský kněz P. Josef Krejčí, kooperátor v Žinkovech a administrátor 
farnosti Prádlo, která pak byla po jeho přeložení do Horšic svěřena 
rovněž P. Matulíkovi.

Alois Matulík, osobním jménem Jakub, se narodil ve Velkých 
Bílovicích u Břeclavi. Kněžské svěcení přijal 19. 6. 1933 a následně 
působil v Nitře. Roku 1934 přišel jako první superior kongregace 
Těšitelů do Klokot, odkud byl ve stejné funkci přesunut do Nepo-
muka. Vynikl jako kazatel. V červenci 1947 mu připadl čestný úkol 
uvítat v Nepomuku relikvii (lebku) sv. Vojtěcha, která tehdy u pří-
ležitosti 950 let od mučednické smrti druhého pražského biskupa 
putovala po Československu, a poté ji doprovodit přes Kasejovice, 
Blatnou a Sedlici až do Písku, kde ji po nadšeném proslovu předal 
za zpěvu hymnu „Hospodine, pomiluj nás“ tamějšímu duchovnímu 
správci. V roce 1950 byl za účelem takzvané korekce (ideologické 
„převýchovy“ kněží) internován v bývalém premonstrátském klášteře 

1/ P. Josef Jan Litomiský, zakladatel kongregace Těšitelů
2/  P. Jan Maria Polakovič, první superior nepomuckého konventu
3/  P. Alois Maria Matulík, administrátor arciděkanství  

a poslední superior nepomuckého konventu
4/ Z nak kongregace Těšitelů na průčelí nepomuckého arciděkanství 

v Želivi. Po propuštění působil řadu let v královéhradecké diecézi. 
Již jako důchodce se roku 1969 vrátil do Klokot a byl zde ustanoven 
administrátorem farnosti. Zasloužil se o četné opravy tamějšího 
poutního areálu. V Klokotech také zemřel. Pohřben je na místním 
hřbitově, podle svého přání čelem ke svatostánku a k obrazu Panny 
Marie Klokotské.

Kromě P. Matulíka přetrvává dosud v paměti nepomuckých 
farníků jméno dalšího z kněží Těšitelů, kteří zde působili, P. Hroz-
naty Maria (vlastním jménem Františka) Geršla (* 1912). Rodák ze 
Šebetova u Blanska přišel do Nepomuka ze Suchého Vrbného jako 
katecheta. Členem kongregace byl od roku 1937, kněžské svěcení 
obdržel 25. 5. 1941. V Nepomuku působil do roku 1948, kdy odešel 
do konventu v České Kamenici a stal se nejprve kaplanem a pak 
administrátorem tamní farnosti. Roku 1950 byl při Akci K odvezen 
do internace v Broumově. Později působil jako administrátor far-
nosti Aš. Zemřel roku 1984 coby kněz litoměřické diecéze.

Zmíněná Akce K znamenala i konec nepomuckého konventu 
Kongregace bratří Těšitelů z Gethseman. Šlo o celostátní zásah 
proti mužským církevním řádům a kongregacím s cílem zastavit 
jejich činnost a separovat jejich členy od civilního obyvatelstva 

soustředěním v internačních centrech zřizovaných ve velkých církev-
ních areálech v pohraničí (Hejnice, Broumov, Králíky ad.). Proběhl 
ve dvou fázích, přičemž první, v noci ze 13. na 14. 4., byla zaměřena 
proti sedmi nejpočetnějším řeholím. Druhá etapa, při níž došlo 
i na Nepomuk, nastala opět v noci ze 27. na 28. 4. Zdejší konvent 
tehdy tvořilo pět osob – tři kněží a dva laičtí bratři, kteří konali mimo 
jiné kostelnickou službu. Jmenovitě to byli superior a administrá-
tor arciděkanství P. Alois Maria Matulík (* 1905), kaplan P. Marián 
Maria Hlaváček (* 1918), P. Sixtus Maria Macinka (* 1921), Frà Jind-
řich Surala (* 1900), mladší bratr bývalého nepomuckého superiora 
P. Gabriela Maria Suraly, a Frà Isidor Belák (* 1905). P. Matulík byl 
určen k internaci v Želivi, jak je zmíněno výše, ostatní členové kon-
ventu k centralizaci v Broumově. Jindřich Surala zemřel již za měsíc 
poté v tamější nemocnici. Marián Hlaváček byl posléze internován 
v Hájku u Kladna. 

Na uvolněné nepomucké arciděkanství a současně i faru v Prádle 
byl od 1. 5. 1950 ustanoven jako administrátor P. František Sobíšek, 
dosavadní administrátor ve Všerubech na Domažlicku.

Vladimír Červenka

Vyprávění o farářích,  
děkanech a arciděkanech nepomuckých 

Kongregace bratří Těšitelů  
z Gethseman

2/

4/

1/

3/
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Taneční kurz pro 
mládež PODZIM 2018 
byl slavnostně ukončen
Taneční škola Gregoriades zakončila již 2. ročník tanečních 
kurzů pro mládež v Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku. 
Během 9 tanečních lekcí se mladí tanečníci a tanečnice naučili stan-
dardní a latinskoamerické tance, country a diskotance a sezná-
mili se se základy etikety ve společnosti jak v průběhu tanečních 
lekcí, tak při lekci stolování. Taneční kurz byl slavnostně ukon-
čen závěrečným plesem, kde jsme tančili o pohár tanečního kurzu. 
Celým kurzem provázel nejmladší taneční mistr Nikola Gregoriades 
s manželkou Ivetou. Další taneční sezóna je za dveřmi a můžete se 
již přihlásit do tanečního kurzu pro mládež i pro dospělé.

 
Nabídka platí od 2. 1. do 29. 1. 2019  
v prodejně „U Stodoly“
 
Zelné saláty MIX druhů 350 g 19,90
Zott Smetana na šlehání 30% 200 g 19,90
Jogurty smetanové bez laktózy 150 g 13,90
Ostravská klobása cena za 1 kg 119,00
Tlačenka kralovická světlá cena za 1 kg 149,00
Anglická krkovička cena za 1 kg 129,00

Nabídka platí od 2. 1. do 15. 1. 2019  
v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk 
 
Eidam 30% cihla cena za 1 kg 119,00
Bobík tvarohový 80 g MIX druhů 8,90
Jihočeské tvarohové pomazánky MIX druhů 135 g 13,90
Jihočeské mléko lahodné polotučné 1 l  16,90
Dršťková polévka pikant 650 g 39,90
Javořické párky cena za 1 kg 69,00
Staročeský játrový salám cena za 1 kg  49,00
Kuřecí stehna TF 500 g zmr. 36,90

Nabídka platí od 2. 1. do 15. 1. 2018  
v prodejně NS Nepomuk – drogérie
Gliss Kur regenerační šampon Purity&Protect 250 ml 49,90
Gliss Kur regenerační šampon Supreme Lenght 250 ml 49,90

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

Místo pracoviště: Kasejovice 
Vyučení nebo praxe v oboru

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

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

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

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

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

Kontaktní osoba:  
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246 
Životopisy zasílejte na email:  
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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NEPOMUK / SOUHRNNÝ PŘEHLED 2019 

1. 1. Novoroční čtyřlístek, špacír kolem Zelené 
Hory (předpokládaná délka trasy 6 km), sraz 
u kruhového objezdu u Sokolovny Nepomuk 
v 13.30 hodin, pořádá KČT Nepomuk 

4.–6. 1. Tříkrálová sbírka v Nepomuku, Dvorci 
a okolí (Žinkovy, Vrčeň, Neurazy, Klikařov, 
Vojovice, Radochovy, Partoltice, Soběsuky, Myslív, 
Nehodív, Loužná, Milčice a Polánka), sbírku 
pořádá Římskokatolická farnost arciděkanství 
Nepomuk

5. 1. Prodej rybářských povolenek, od 13.00 
hodin, Kulturní dům Dvorec 

12. 1. Rybářský bál, hraje Classic band, od 20.00 
hod, Kulturní dům Klášter, autobusový svoz 
zajištěn, pořádá ČRS, z. s., místní organizace 
Nepomuk 

18. 1. Divadelní představení Tchýně na zabití, 
od 19.00 hod., sál hotelu U Zeleného stromu

22. 1. Promítání filmu a fotografií  
Nový Zéland – 1. díl (Severní ostrov), od 18.00 
hod., Městské muzeum a galerie Nepomuk / 
Fotografie jsou doprovázeny živým komentářem 
cestovatelů Jany Dvorské a Miloše Kašpara.), 
vstupné dobrovolné

26. 1. Ples SDH Dvorec a SDH Vrčeň, hraje 
MINIMAX, od 20.00 hod., Kulturní dům Dvorec, 
předprodej vstupenek Potraviny Veselý (Dvorec), 
vstupné 100 Kč 

23. 2. Pietní akt k 75. výročí sestřelení 
amerického bombardéru Liberator,  
náměstí A. Němejce / Dubeč

23. 2. Přednáška k výročí sestřelení 
Liberatoru, Městské muzeum a galerie Nepomuk

23. 2. Zábava TJ Slavoj Dvorec, Sokolovna 
Nepomuk

únor–březen Fotoklub Stod – výstava fotografií, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk 

2. 3. Průvod masek Dvorcem, sraz v 9.00 hodin 
na hasičárně, pořádá SDH Dvorec

2. 3. Hasičský bál SDH Nepomuk, sál hotelu 
U Zeleného stromu  

2. 3. The Carnival, maškarní párty v rytmech 
dnb, reggae a spol., Zelenohorská pošta

9. 3. MDŽ, Sokolovna Nepomuk

15. 3. Bál Sokol Nepomuk, Sokolovna Nepomuk

19. 3. Oslavy 290. výročí svatořečení Jana 
Nepomuckého – přednáška a představení 
skutečné podoby světce

23. 3. Bál Pionýr Nepomuk, Sokolovna Nepomuk

29. 3. – 5. 5. Toulky Krajinou – Josef Černý, 
výstava obrazů, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk 

6. 4. Velikonoční a farmářský trh, od 8.00 
do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce, vstup zdarma

6. 4. Pohádka pro děti, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč 

27. 4. Otvíráme Nepomuk! – tradiční zahájení 
turistické sezóny – vycházky, zpřístupnění 
zajímavých objektů i muzeí, vstup zdarma 

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

30. 4. Nepálská májka – posezení u táboráku

7.–9. 5. Oslavy osvobození ČR – 7. Kavalerie 
Vilseck, Nepomuk   

11. 5. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, 
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

12. 5. Koncert Andílků s Bárou Basikovou 
na Zelené Hoře, pořádá Obec Klášter 

13.–14. 5. Konference Sv. Jan Nepomucký

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

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

15. 6. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, 
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

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

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

13. 7. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, 
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

20. 7. XXVII. Nepomucké pivní slavnosti – 
slavnosti malých pivovarů, náměstí A. Němejce, 
pivo.nepomuk.cz 

17. 8. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, 
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

18. 8. Mariánská poutní mše svatá, zámek 
Zelená Hora, pořádá Mikroregion Nepomucko

23. 8. – 19. 10. Jindřich Štreit – výstava 
fotografií Ze tmy ke světlu – soubor fotografií 
zachycujících službu vězeňských kaplanů 

v několika českých věznicích, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk (1. patro)  

23. 8. – 29. 9. Fotoklub Nepomuk – výstava 
fotografií, Městské muzeum a galerie Nepomuk 
(přízemí)

konec srpna? Dětský den – soutěže a zábava 
(nejen) pro děti, Zelenohorská pošta

14. 9. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, 
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

28. 9. Zelenohorské vinobraní – hudební 
festiválek s chutí vína, Zelenohorská pošta

12. 10. Nepomucké farmářské a řemeslné trhy, 
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

říjen Nepomucká hnětýnka – tradiční výstava 
posvícenský placek, Zelenohorská pošta

18.–19. 10. Podzim pod Zelenou Horou, 
mezinárodní turistický pochod (páteční pivní 
pochod, sobotní pěší a cyklistické trasy, toulavý 
kočárek, pořádá KČT Nepomuk

18. 10. Pivní pochod – doprovodný hudební 
program k pivnímu pochodu, Zelenohorská pošta

23. 11. Ples města Nepomuk

1. 12. Adventní trhy a rozsvícení vánočního 
stromu – bohatý doprovodný program 

5. 12. Rozsvícení vánočního stromu ve Dvorci

7. 12. Setkání seniorů

20. 12. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
v podání sboru Canto Nepomucenum a jeho 
hostů, kostel sv. Jakuba  

OKOLÍ NEPOMUKA / LEDEN 

do 19. 1. Kouzlo vánočního stromku – výstava 
věnovaná nejen vánočním ozdobám, Muzeum 
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., Hradiště 1

do 28. 2. Zlatá éra první republiky – výstava, 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., 
Hradiště 1

5. 1. Pěší pochod k uctění a zachování 
přírody a života v Pošumaví, v 8.30 hodin start 
v zámeckém areálu, ukončení s hudbou, Kulturní 
dům Chanovice 

6. 1. Tříkrálová sbírka – charitativní obchůzka 
koledníků, Chanovice

24. 1. Rybníky na Blatensku III. – beseda 
s Ing. Janem Kurzem a prof. Jiřím Sekerou nad 
novou knihou, od 18.00 hodin, KD Chanovice

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

Zajišťujeme také předprodej vstupenek  
v rámci internetového portálu www.plzenskavstupenka.cz  
Aktuální informace o akcích najdete na internetu 
pod odkazem nepomuk.cz/obcan/udalosti

Kulturní kalendář 2019
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Vše nejlepší, pevné zdraví,  
štěstí a úspěchy v novém roce 2019
přeje Fotbalový klub Nepomuk z. s.

PF 2019

Vážení, dovoluji si vás tímto pozvat na valnou hromadu 
Fotbalového klubu Nepomuk z. s., která se uskuteční 
v sobotu 12. 1. 2019 ve 14:00 hodin v klubu Na Hřišti.

František Viktora 
prezident, Fotbalový klub Nepomuk z. s.
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KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. 
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. 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 07.30–16.00 hod.

Kdy: každý pátek 10:00-15:00     Kde: náměstí A. Němejce v Nepomuku
Všechny nabízené produkty můžete zakoupit i v Angusfarm Soběsuky nebo objednat na webových stránkách www.angusfarm.cz.

Soběsuky 9, 335 01 nepomuk         sobesuky@angusfarm.cz         tel.: +420 724 744 740         www.angusfarm.cz

- Hovězí maso 
    ze skotu plemene     
    Angus
- Angus párečky
- Utopenci

- Rillettes
- Hovězí 
    ve vlastní šťávě 
- Paštiky
- Špekáčky

- Taliáni
- Klobásy
- Sekaná
- Suš. maso jerky
- Vývar

Naše nabídka:

v našem stánku

 Vám připravíme i grilovaný párek 

nebo teplou sekanou

PRODEJ ANGUS PRODUKTŮ 
V NEPOMUKU Přijíždíme za Vámi s produkty vlastní výroby od našeho 

řezníka Vaška Doubka. Dopřejte si poctivé suroviny 
na vaření nebo kvalitní uzeniny bez zbytečné chemie.

Jsme největším výrobcem palet v ČR a posilujeme náš tým o nové 

Chcete změnu? Přidejte se k nám!

Vykročte tím správným směrem a kontaktujte nás:
Jana Jiřincová, tel.: 777 099 189, jana.jirincova@klaustimber.cz TĚŠÍME SE NA VÁS!
Kladrubce 1, 335 44  Kasejovice, Plzeň-jih    I    +420 371 519 050    I    klaustimber@klaustimber.cz    I    www.klaustimber.cz

■  ÚDRŽBÁŘE A ELEKTRIKÁŘE / 34 000 Kč *

■  PRACOVNÍKY NA VÝROBU PALET / 30 000 Kč *

■  ŘIDIČE MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY / 50 000 Kč *

■  ŘIDIČE VZV / 34 000 Kč *

■  ZEDNÍKY / 33 000 Kč *

Vhodné i pro absolventy!
* průměrná měsíční mzda

Pokud ANO, rádi Vám dáme 
příležitost se prosadit.

Odvádíte kvalitní práci? 
Chcete se stát součástí příjemného 
kolektivu v prosperující firmě?

Kulturní a informační centrum 
Nepomuk hledá brigádníky

KIC Nepomuk hledá brigádníky pro výpomoc v infocentru (obsluha 
infocentra), muzeu (průvodce) a při pořádání kulturních akcí. 
Jedná se zejména o pokrytí otevírací doby v hlavní turistické sezóně 
2019 i výpomoc o sobotách mimo sezónu. Požadujeme věk od 18 
let, znalost cizího jazyka na komunikační úrovni (AJ / NJ), dobrou 
práci s PC (práce v rezervačním systému vstupenek, pokladním 
systému, rychlé vyhledávání informací, Word, Excel), znalost oboru 
(přehled o turistických možnostech v regionu), komunikační 
schopnosti. Výhodou je zájem o kulturu a znalost místní historie.

Práce na dohodu, možnost dlouhodobé spolupráce. Nástup dle 
dohody. Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte 
na adresu: infocentrum@nepomuk.cz.

ELITEX Nepomuk a.s., 
Železniční 339, Nepomuk 
přijme do pracovního 
poměru ÚČETNÍ
Vedení podvojného účetnictví – sestavování daňových přiznání, 
kontrolních hlášení, ročních závěrek – zpracování statistických 
výkazů, účtování faktur

Požadujeme: vzdělání ekonomického směru, samostatnost, zna-
lost programu HELIOS výhodou

Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení, příspěvek na penzijní 
připojištění, dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu 

Informace na telefonu: 601 350 657, 371 591 111,  
email: ivana.baranova@elitexnepomuk.cz

Prodám na Škodu Felicia r. 2000 alternátor po GO – 2000 Kč, z. tlumič výfuku – 500 Kč, z. pružina pérov. – 400 Kč, vše nové. Tel. 723 075 681.

Prodám Š. Felicia 4 letní pneu 7-8 mm, 4 zimní pneu na diskách 7-8 mm – Barum. Ložiska do kol a jiné. Tel. 723 075 681.

Koupím sedlo na moped Stadion. Tel. 776 096 213.

Hledám pečlivou paní na úklid v dopoledních hodinách, 2x týdně, čtyři hodiny denně. Tel. 773 486 600.

Prodám 4 ks jídlonosičů AL po 130 Kč, tři mobily Nokie v plné výbavě, středně velké kárky, dva polštáře do koň. chomoutů. Tel. 776 535 770.

Hledám pronájem 2+1 v Nepomuku nebo RD, možnost odkoupení. Tel. 777 297 304.

Prodám válendu s úl. prostorem, 90x200, nová, pův. cena 5000, teď 3000. Tel. 606 123 733.

K pronájmu byt 1+1 v RD, nekuřácký. Tel. 605 437 676.

Prodám byt 2+KK v osobním vlastnictví, velmi pěkný, nová pl.okna,balkón,47.1 m2. Cena 900 000 Kč. Tel.739 411 195.

řádková inzerce



sponzor měsíce


