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HISTORIE SPOLKU A POSLÁNÍ

Spolek Rožmitálský zámek z.s. vznikl v únoru 2019 na základě před-
chozí dobrovolné činnosti členů spolku v péči o zámek v Rožmitále 
pod Třemšínem. Našim hlavním posláním je vrátit na zámek život 
tak, aby se stal středem města a komunity. Prostřednictvím různých 
akcí – kulturních, vzdělávacích, komunitních, dobrovolnických – se 
snažíme jednak udržovat kulturní památku a její okolí v důstojném 
stavu, zvednout o ní povědomí v širší veřejnosti a v neposlední řadě 
pěstovat kulturu dobrovolnictví a aktivní občanské společnosti. 
Ve spolupráci s majitelem a s příslušnými památkovými úřady se 
snažíme zvelebit prostředí zámku a umožnit, aby zde mohla probíhat 
základní údržba a postupně alespoň částečná rekonstrukce objektu.

Veškeré informace a fotografie ze spolkových akcí jsou k dispozici na 
www.rozmitalskyzamek.cz nebo na www.facebook.com/zamekrozmital.



Péče o zámek a okolí 

Péče o zámek a přilehlý park je v pod-
statě nekonečná a  svým způsobem 
nevděčná činnost – díky své rozloze 
a  dlouhé době, kdy zámek zel prázd-
notou, je jeho úklid a  údržba záleži-
tostí, při níž, než se člověk dostane na 
konec, může začít znovu od počátku. 
Péče, údržba a zvelebování probíhá pře-
devším za pomoci dobrovolníků, a  tak 
se nám ji dařilo poměrně úspěšně rea-
lizovat. V roce 2019 jsme zorganizovali 
9 veřejných brigád, přístupných široké 
veřejnosti. Během devíti sobot, kdy 
jsme se sešli v různě velkých počtech od 
3 do 15 lidí, se nám za pomoci domácích 
koláčů a dobré nálady podařilo vyčistit 
nádvoří, uklidit vnitřní prostory Gry-
spekovského paláce a část věže, upravit 
přilehlou kapličku a  osadit ji původní 
mříží. Také jsme odklidili většinu 
skládky u  severozápadní zdi a  která, 
společně s náletovými dřevinami, naru-

šovala zdivo. Dále jsme provizorně pře-
klenuli přístupový mostek, u kterého se 
zřítila jedna oblouková klenba, tak aby 
byl zámek přístupný hlavním vchodem 
skrze věž. Průběžně jsme také uklízeli 
zámecký park a okolí zámku. Během léta 
jsme vyklidili od odpadků a  suti točité 
schodiště vedoucí do bývalých pivovar-
nických sklepů. Uvnitř zámku se nám 
podařilo uklidit, a  zpřístupnit tak části 
Gryspekovského paláce k užití pro různé 
akce. Úklid postupně probíhal i  v  pro-
storách věže a v přízemních částech Gry-
spekovského paláce. 
Velkou pomocí byly také dobrovolnické 
brigády v  rámci korporátních teambuil-
dingových akcí. Během srpna a září při-
jeli dohromady tři skupiny ze tří firem 
– Trainee program České spořitelny (10 
lidí), SAP Concur (10 lidí) a KPMG (80 
lidí). V srpnu také proběhl mezinárodní 
dobrovolnický pobyt Working Holi-



komunitní akce

Ještě před oficiální registrací spolku se 
konala koncem roku 2018 první akce 
na zámku, kdy jsme se sešli, abychom 
si zazpívali koledy, podělili se o  cuk-
roví a popřáli si hezké svátky. V rámci 
programu vystoupil hudební soubor 
Rožmitálská kvítka. Při závěrečných 
koledách se přidalo všech zhruba 150 
místních lidí, kteří přišli. 
Na Bílou sobotu se v zámeckem parku 
sešlo asi 30 dětí – rozděleni do skupin 
dle věku se vydaly do různých částí 
parku “lovit” velikonoční vajíčka a jiné 
dobroty. Po akci následovala komen-
tovaná prohlídka zámku vedená Ing. 
Arch. Janem Peštou, který poskytl his-
torický výklad. Na prohlídku přišlo asi 
100 lidí a bylo tak nutné je rozdělit do 
dvou skupin. 
V květnu jsme přichystali Čajový dýchá-
nek s  Aurora JaSBand. Na nádvoří se 
servíroval čaj, káva a  domácí dobroty 

days, zprostředkovaný organizací Czech 
National Trust, kterého se zúčastnilo 7 
dobrovolníků z  Velké Británie, kteří na 
zámku strávili 5 dní. Odměnou nám byl 
upravenější zámek a  nádvoří, poznání 
nových lidí, spousta zážitků a  meziná-
rodní dialog. 
V průběhu roku se nám také ozvali skupiny 
místních lidí, kteří nabídli svou pomoc 
a zorganizovali si vlastní brigádu. 
Mimo skupinovou činnost ovšem probí-
hala i dobrovolnická činnost jednotlivců. 
Díky ní a  darům anonymních dárců se 
nám podařilo opravit a znovuzprovoznit 
vodovodní přípojku, zavést do hlavních 
sálů Gryspekovského paláce elektřinu, 
zřídit toalety a provizorně zastřešit naru-
šenou střechu na Starém paláci.
Likvidace skládky a  dřevin by nebyla 
možná bez pomoci Technických služeb 



a  přestože nepřišlo moc lidí, odpoledne 
v  rytmu swingu uteklo jako voda. Dou-
fáme, že akci zopakujeme, a bude tak další 
příležitost se sejít a jen tak si popovídat. 
Ještě koncem stejného měsíce se také 
konalo Čtení s knihovnou, organizované 
ve spolupráci s  Knihovnou manželů 
Tomanových. Úryvky z vybraných knih 
předčítalo pět místních občanů, zatímco 
v sále se sešlo na třicet posluchačů. Násle-
dovalo opékání buřtů na nádvoří a poví-
dání (nejen) o knihách. 
Od června do září se zhruba jednou za 
měsíc v nedělním dopoledni cvičila jóga 
pod vedením Ivy Ceradské. Soudě dle 
návštěvnosti se jóga na zámku stala oblí-
benou, cvičili dokonce i  muži. Počasí 
nám vždy vyšlo vstříc, a  tak se mohlo 
cvičit na nádvoří, ale i poslední, zářijová 
neděle, kdy se cvičilo ve velkém sále, 
měla svou jedinečnou atmosféru. 
V  listopadu pak Spolek zorganizoval 
pohoštění a  setkání místní věřejnosti 
míněné zejména jako poděkování a oce-
nění všech dobrovolníků, podporovatelů 
a  přátel zámku. Za hudebního dopro-
vodu Michala Filiny a  Jiřího Hejnice 
jsme strávili na zámku příjemné odpole-
dne a podvečer. 
Vánoční sousedské setkání jsme letos pře-
sunuli ven před zámek. Kromě svařeného 
vína lidé donesly vánoční cukroví a jiné 
dobroty. Pro děti bylo přichystáno lovení 
šindelových kaprů  (za výrobu děkujeme 
Podbrdskému muzeu) a  skořápkové 
lodičky se svíčkami, které mohly vypou-
štět a sledovat plující ve škopku. Vystou-
pením Podbrdských trubačů a žáku ZUŠ 
Jakuba Jana Ryby pod vedením Adama 
Tomáška jsme se pokusili navázat na 
zapomenutou tradici vánočního trou-
bení z věže. Příjemné svátky a vše dobré 
do nového roku si přišla popřát zhruba 
stovka místních i přespolních.

Výstavy 

V prostorách Gryspekovského paláce 
byla od 15. června do konce září k vidění 
výstava fotografií a fotografických objektů 
Evy Heyd s názvem Nevyznačeným pro-
storem. Výstava byla přístupná vždy 
v sobotu, kdy jsme zároveň zpřístupňovali 
prostory zámku pro veřejnost. 
Dne 17. listopadu proběhlo zahájení 
výstavy Jsme toho součástí, organizované 
Občanskou inciativou Listopad. Rozsáhlá 
expozice v  několika sálech, která 
soustředila desítky historických fotografií 
a  objektů, byla hojně navštívená nejen 
v den oslav, ale i během doprovodných 
programů, které se těšily značnému 
zájmu veřejnosti.
V prostorách zámku se uskutečnilo veře-
jné čtení autorů spojených se Sameto-
vou Revolucí pod názvem Dopisy Olze, 
promítání filmu Být užitečný lidem, 
pojednávající o  funkčním období sta-
rosty Plachého v  Rožmitále p. Tř. 
a beseda s fenomenoložkou a filozofkou 
Annou Hogenovou o  tom, jak jsme 
prožívali události roku 1989 a co z toho 
pro nás osobně i  v  rámci společnosti 
vyplývá 30 let poté.

Letní kino

Během dvou víkendů jsme promítli 
celkem čtyři filmy na nádvoří zámku, 
které se ukázalo jako ideální prostor 
s  výbornou akustikou. Měli jsme štěstí 
a  počasí nám ve všech případech přálo. 
Nejnavštívenějším filmem byl snímek 
Zrodila se hvězda, na něž přišlo téměř 200 
diváků. Město Rožmitál nám za mírný 
poplatek zapůjčilo techniku a  plátno. 
Technicky kino zaštítili dobrovolníci 
z města – promítání se mohlo uskutečnit 
hlavně díky Bohuslavu Filipovskému.



Slavnosti královny 
Johanky

Dne 15. června 2019 se konal 18. ročník 
Slavnosti královny Johanky na počest 
druhé manželky krále Jiřího z Poděbrad. 
Johana pocházela z rožmitálského rodu 
Lvů z Rožmitála a na uctění její památky 
město každoročně pořádá oslavu, kterou 
si obyvatelé i návštěvníci připomínají tuto 
významnou historickou osobnost. Na 
malé i velké diváky čeká nejen královnin 
průvod v  dobových kostýmech, ale 
i  zábavný doprovodný program včetně 
dobových her, ukázek dobového bojo-
vného umění v rytířském ležení, střílení 
na dobové střelnici, návštěva středověké 
krčmy s  tradičními českými lahůdkami 
nebo i běh s kancem na zádech. Do pro-
gramu se zapojuje celé město a  okolí, 
školy, divadelníci, rytíři, spolky. 

Zatímco předchozích 17 ročníků slavnosti 
se konalo ve městě a v zámeckém parku, 
rok 2019 se stal prvním, kdy Johančin 
královský průvod projel zámkem a  vyjel 
z brány směrem k náměstí. Na zámeckém 
nádvoří se během celého dne konaly 
dobové hry pro děti, organizované spolkem 
Rosenthal. Malí, ale i  velcí návštěvníci, 
měli možnost si vyzkoušet střelbu z luku, 
výrobu keramiky, ukovat si předmět ze 
železa a jiné. Provozuschopné části zámku 
byly během celého dne otevřeny pro veře-
jnost a  díky našim dobrovolníkům měly 
možnost skupiny návštěvníků vystoupat 
několikrát na prohlídku věže. V parku pak 
probíhal hlavní program, během něhož se 
strhla bitva o  Třemšín, ale také třeba již 
zmíněný běh s kancem na zádech. 



Divadlo, hudba, šermíři

Za první divadelní představení na zámku, 
kterým byla  hra Jezinky a Bezinky amer-
ického dramatika Josepha Kesserlinga, 
děkujeme pražskému divadelnímu 
souboru Merlot. Skvěle zahraná černá 
komedie pochází ze čtyřicátých let a  už 
tehdy o ní napsali v recenzi: „..tak zábavné, 
že na to nikdo z  nás nezapomene“. Do 
posledního místa naplněný velký sál Gry-
spekovského paláce byl zjevně stejného 
mínění.
Také první koncert populární hudby 
v  témže sále slavil mimořádný úspěch.
Představil dva mladé vynikající zpěváky: 
Simonu Maierovou a Jindřicha Chromého. 
Mimořádné vystoupení s výraznými světel-
nými efekty bylo v  renesančních pros-
torách opravdu velmi originální. Světla 
přilákaly dokonce i místní netopýry, kteří 
se v  plavném poletování nad hlavami 
diváků stali součástí premiéry.
Zámek se stal tréninkovým příbytkem 
pro skupinu šermířů, kteří  nacvičují 
pod vedením Milana Štěpána řečeného 
Lars. Vystoupení jím již zocelených 
kolegů ze skupiny Magnus Regnis v Gry-
spekovském sále bylo vzrušujícím před-
stavením pro milovníky historického 
šermu, i nás obyčejné zvědavce. Přivedlo 
také nováčky do domácího šermířského 
týmu.

Výtěžky z  dobrovolných darů všech 
představení se staly úplně nebo částečně 
sponzorskými dary pro činnost spolku 
Rožmitálský zámek, z.s. Děkujeme! 



„Vánoce na zámku“ – sousedské setkání a první otevření zámku 
zapsání spolku do sbírky listin
Brigáda 01
Neoficiální brigáda rožmitálských občanů (rodina Částkova)
Brigáda 02
Velikonoční vajíčkový lov – akce pro děti i dospělé
Brigáda 03
Koncert žáků a učitelů pěveckého oddělení ZUŠ J.J. Ryby
Čajový dýchánek s Aurora JaSBand
Brigáda 04
Čtení s knihovnou a opékání buřtů
Brigáda 05
Jóga na zámku
Slavnosti královny Johanky
Nevyznačeným prostorem – výstava fotografií Evy Heyd
Jóga na zámku 
Brigáda 06
Letní kino: Zrodila se hvězda
Letní kino: Toman 
Jóga na zámku
Letní kino: Král Artuš: Legenda o meči
Letní kino: Zabiják & bodyguard
Brigáda 07 / Natáčení filmu Horn of Gondor se spolkem Rosenthal
Brigáda 08
Teambuilding – Trainee program České spořitelny
Brigáda 09
Mezinárodní brigáda Working Holidays, CNT
Jóga na zámku
Koncert na podporu zámku – Simona Maierová & Jindřich Chromý
Teambuilding KPMG s Ekocentrem Fabián
Dobrovolnická brigáda – Care Days program firmy SAP Concur
Jóga na zámku
Hurá na výlet s Prázdnými domy z.s.
Šermíři a Jezinky Bezinky – divadelní představení Divadla Merlot
Pracovní offsite – Americká ambasáda
Zámek děkuje – sousedské setkání, poděkování dobrovolníkům
Jsme toho součástí! – vernisáž výstavy Občanské iniciativy Listopad
Dopisy Olze – veřejné čtení, dopr. program výstavy Jsme toho součástí
Být užitečný lidem – promítání filmu
Tekutá doba a úkol myšlení – debata s Annou Hogenovou
Vánoční troubení – obnovení tradice troubení ze zámecké věže 

22. 12. 2018
6. únor

2. březen
6. duben
13. duben
20. duben
27. duben
8. květen
18. květen
25. květen
30. květen
1. červen
2. červen
15. červen

15. červen – 30. září
30. červen

13. červenec
19. červenec
20. červenec
21. červenec
26. červenec
27. červenec
27. červenec

3. srpen
9. srpen

17. srpen
20. – 24. sprpen

25. srpen
7. září

17. září
19. září
22. září
28. září
5. říjen
8. říjen

9. listopad
17. listopad
24. listopad
8. prosinec

15. prosinec
22. prosinec



Finanční hospodaření

Ke 31.12. 2019 jsme získali celkem 126819 
Kč od dárců během jejich návštěv nebo jako 
dobrovolný příspěvek na kulturní akce.

Částka 104 060 Kč byla vynaložena na přípravu 
kulturních a  komunitních akcí, na provoz 
a poplatky za elektřinu a vodné, za odpady. Dále 
pak byly peníze vynaloženy na stavbu toalet, 
na zřízení nové eletrické přípojky, zprovoznění 
eletřiny a  instalaci vody, nákup vybavení na 
úklid a nářadí, oplocení pozemku, opravy svodů 
a právní služby.

V roce 2019 jsme získali od Nadace Via grant 
80 000 Kč, který je určen na zařízení a vybavení 
spolku. Čerpání tohoto grantu je do léta 2020, 
kdy bude samostatně vyúčtován.

Získali jsem také finanční pomoc města 
Rožmitál pod Třemšínem 15000 Kč, která 
byla účelově zaměřena na přípravu výstavy 
k  17. listopadu. Tato částka byla spotře-
bována především na tisk materiálů a  na 
občerstvení. Vzhledem k  tomu, že výstavu 
připravovalo několik spolků dohromady, 
byla tato podpora vyúčtována městu zvlášt 
mimo naše účetnictví.

spolek děkuje:

Město Rožmitál pod Třemšínem
Technické služby města Rožmitál p. Tř.
Podbrdské muzeum

Nadace Via
Siko
Kaiser s.r.o. 
Prázdné domy z.s.
Ekocentrum Fabián
Czech National Trust
International National Trusts Organisation
National Trust
Rodina Částků 
Skauti Rožmitál pod Třemšínem
Kačenčiny Dobroty
SAP Concur
KPMG
Česká spořitelna, Trainee Program 
Občanská iniciativa Listopad 
Divadlo Merlot
ZUŠ J.J. Ryby
Knihovna Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálská kvítka
Aurora JaSBand
Trinity COOP
Za odbornou pomoc:
Ing. Arch. Jan Pešta, Bc. Lukáš Dejdar, Dita 
Jobová DiS., Ing. Arch. Eva Kosová, doc. Ing. 
Jiří Patočka, CSc., VŠE Arts Management

A dále za pomoc fyzickou, materiální, 
finanční i morální: Martin a Marti-
na Chmátalovi, Iva Ceradská, Bohumil 
Filipovský, Petr Makovička, Karel Caisek, 
Jan Trávníček, Stanislav Trávníček, Tomáš 
Trávníček, Stanislav Trávníček ml., Miroslava 
Voříšková, Miroslava Voříšková ml., Helena 
Vágnerová, Jana Schiebertová, Pippa Lacey, 
Aleš Haluska, Petr Chotívka, Míra Vančura, 
Josef Dammer, Tomáš Fabián, Ondřej Jiráska, 
Michal Šimek, Jan Karel Klika a všem ostat-
ním anonymním i neanonymním dobrovol-
níkům, dárcům, podporovatelům a přátelům. 

V neposlední řadě děkujeme zámecké 
poštolce, že s námi velkoryse sdílí prostor a 
minimalizuje tak počet holubů na zámku.  



 Pavla Váňová Černochová, Kristýna Machová, Eva Heyd, Lucie Voříšková


