Zpráva o činnosti 
občanského sdružení 
Nepal

	Občanské sdružení Nepal (= Nepomucká alternativa) bylo registrováno MV ČR  18. ledna 2000. Založila ho skupina mladých lidí, která si kladla za cíl především oživit kulturní a společenské dění v Nepomuku (ovšem nejen to – viz stanovy). Od svého počátku se o.s. Nepal  zaměřovalo zejména na umělecké proudy blízké svým členům a mladší generaci vůbec, které byly ovšem naprosto opomíjeny všemi kulturními a společenskými zařízeními v Nepomuku. Tento stav, kdy v našem městě neměla značná část (nejen) mládeže „kam (a na co) jít“ jsme se rozhodli napravit. 
	Již v roce 2000 jsme začali spolupracovat s (naším současným členem) Romanem Bůžkem, který si v Plzeňské ulici právě otevřel bar Coffee-shop. V průběhu léta jsme zde pro naše příznivce uspořádali několik konzertů a dalších akcí. 
	V následujícím roce 2001 jsme se opět podíleli na pořádání kulturních akcí v Coffee-shopu. Tentokrát jich bylo již přes čtyřicet. Zmiňme alespoň konzert populární skupiny Děda Mládek Illegal Band, který navštívilo zhruba 350 lidí, punkový festiválek nebo protidrogovou besedu s mediálně známým narkomanem Evženem Holečkem, který spolupracuje s nadací Drop In. Možnost poprvé se představit veřejnosti dostaly také místní, začínající kapely - In Motion (nu-rock) a  Nazem (punk/HC). Jeden ze svých prvních konzertů zde měli i dnes populární 100°C. 
	Přes zimu (kdy byl Coffee-shop uzavřen) jsme uspořádali několik tanečních akcí v prostorách Sokolovny (která má ovšem katastrofální zvukové vlastnosti). Šlo mimochodem o (po)vánoční party, alternativní Silvestr nebo The Carnival - první maškarní taneční party v západních Čechách. Při všech akcích převládali nové hudební styly (jungle, ragga, hip-hop …), které v těchto prostorách zazněly mimochodem poprvé.
	Poslední sezónu v Coffee-shopu zahajovaly již výše zmíněné nepomucké kapely In Motion a Nazem. Přestože jsme poněkud snížili celkový počet akcí, rozšířili jsme záběr a nabídku. Tak kromě již zaběhlých konzertů a vystoupení DJů, z nichž musíme zmínit alespoň velmi podařené vystoupení známých Walk-Choc-Ice, jsme uspořádali i autorský recitál poezie rastafariánského básníka P.J. Hejátka či na druhé straně Dětský den, kde kromě nejrůznějších her v okolní přírodě získaly děti z místního Dětského domova také možnost podílet se vlastní tvorbou na výzdobě Coffee-shopu. Prostor k prezentaci svých prací dostali i odrostlejší autoři (malíři i fotografové) – jejichž dílka byla vystavena v prostorách baru. V oblasti ekologie jsme ve spolupráci s o.s. Konopa připravili nástěnku o možnostech využití technických plodin namísto neobnovitelných zdrojů. 
	Vyskytly se ovšem i některé negativní reakce ze strany několika spoluobčanů (údajný hluk atd.) Majitelka nemovitosti situaci, kdy na ni byl vyvíjen dlouhodobý nátlak, vyřešila tím, že Romanu Bůžkovi neprodloužila nájemní smlouvu. 
Ocitli jsme se tedy bez prostoru pro naši činnost. Jednu chvíli vypadal nadějně objekt bývalé zámecké konírny na Zelené Hoře, ale vzhledem k celé cause kolem jejího bývalého nájemce, je zřejmě jen dobře, že z tohoto záměru sešlo. 
Na jaře 2003 jsme zahájili tradici jarních brigád – konkrétně jsme vyčistili okolí garáží Na Skalce, které připomínalo spíš smetiště. Mimo to jsme se začali i aktivně podílet na snahách o ochranu historického centra Nepomuka. V létě jsme pak uspořádali 1. ročník multikulturního hudebního festivalu Nepal Fest, který navštívilo přes 700 lidí.
V roce 2004 jsme pokračovali jak ve veřejně prospěšných  brigádách (mimo jiné jsme obnovili a lavičkami osadili parčík v Lesní ulici),  tak v pořádání kulturních akcí. Nejvýznamnější z nich byl opět Nepal Fest, který navštívilo již přes tisíc lidí, podíleli jsme se ale i na kulturním programu Nepomuckého léta – pořádáním koncertů pod širým nebem – přímo na náměstí, spolupracovali jsme na dětském dnu a nejen to…
	V současné době provádí soukromý investor realizaci našeho projektu na zřízení kulturního a společenského centra v Nepomuku na náměstí – tedy i nových prostor pro naši činnost. Otevřeno by mělo být již od poloviny tohoto roku. 
	Ještě pár slov k materiálnímu zajištění všech akcí, na nichž jsme se podíleli: vzhledem k tomu, že o.s. Nepal nedisponuje a nedisponovalo prakticky žádným majetkem, vykonávali veškeré práce naši členové bez nároku na finanční odměnu, tržby ze vstupného sloužily vždy maximálně k pokrytí nákladů. V případě, že se vstupné nevybíralo (více než 80% akcí) byly náklady hrazeny buď provozovatelem baru  nebo sbírkou mezi členy. Zvukový aparát a další zařízení půjčovali jednotliví členové našeho sdružení i další osoby. 
	Věříme, že Vás tento stručný přehled přesvědčil o smysluplnosti našeho snažení, minimálně několik set lidí o ní nepochybuje a jsou rádi, že se (nejen) pro ně snažíme něco dělat. 
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