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Historie spolku a poslání

Spolek Rožmitálský zámek z.s. vznikl v únoru 
2019 na základě předchozí dobrovolné čin-
nosti 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 udržo-
vat kulturní památku a její okolí v důstojném 
stavu, zvednout o ní povědomí v širší veřej-
nosti a v neposlední řadě pěstovat kulturu 
dobrovolnictví a aktivní občanské společnos-
ti. Ve spolupráci s majitelem a s příslušný-
mi 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. 
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Činnost v roce 2021

I rok 2021 byl ovlivněn koronavirovou epidemií
a naše činnost tak byla v některých měsících 
omezená. Přesto ale byl spolek zejména během 
léta velmi aktivní a podařilo se nám uskutečnit 
celou řadu kulturních a komunitních akcí. 
Zámek byl v sezóně každou sobotu otevřen 
v době od 10 do 17 hodin a nabízeli jsme 
návštěvníkům komentované prohlídky, při nichž 
se jednotliví členové spolku střídali jako prů-
vodci. Také jsme intezivně pokračovali v údržbě 
a drobných opravách objektu.
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Péče o zámek a okolí

Opravy a údržba probíhaly 
jak v rámci vyhlášených bri-
gád, tak pravidelnou činností 
členů spolku i ve spolupráci 
s placenými řemeslníky.
Časně z jara nám pomáhali žáci 
šesté třídy Waldorfské školy 
v Příbrami – během celého týdne 
uklízeli park a likvidovali zbytky 
sutí vedle zámku. Členové našeho 
spolku se pak průběžně během 
sezóny starali o zámecký park. 
Technické služby města Rožmi-
tál zde před Slavností královny 
Johanky posekali a odvezli trávu. 
V rámci další brigády vyklízeli 
členové spolku další prostory 
Gryspekovského paláce a ve 
spolupráci se spolky Rosenthal 
a Družina zámku Růže byl vy-
klizen prostor prvního patra 
zámecké věže, instalovány okna 
na podestě ve věži a ve druhém 
patře Gryspekovského palá-
ce. Zde bylo také zprovozněno 

elektrické vedení a instalovány 
zásuvky, takže celé patro nyní 
může fungovat jako výstavní pro-
stor. Požádali jsme rovněž o dota-
ci v rámci Programu rozvoje ven-
kova ČR, s jehož pomocí bychom 
chtěli druhé patro vybavit výstav-
ním osvětlením a mobiliářem, tak 
aby zde v sezóně mohly probíhat 
výstavy týkající se historie, umění 
a designu.
Během roku byla postup-
ně zasklena téměř všechna okna 
ve věži a v Gryspekovském paláci. 
V kuchyňském zázemí a na to-
aletách bylo propojeno topení 
do existujících radiátorů, takže 
během zimy zde nehrozí popras-
kání vodovodního potrubí. 
Na ochozu věže byla opravena 
dřevěná podlaha, na západní 
straně věže musela byla celá 
nahrazena novými prkny. Na 
nádvoří byly opraveny některé 
díry ve zdivu u paty Gryspekov-
ského paláce a Malého paláce.
Naší největší pýchou tohoto roku 
však byla instalace nových vrat 

v bráně zámecké věže. Vstup do 
hradu byl tak zásadně esteticky pro-
měněn, a navíc snadná ovladatel-
nost téměř metrákových modříno-
vých vrat opravdu ulehčila otevírání 
a uzavírání celého zámeckého ob-
jektu. Vrata jsou z velké většiny vý-
sledkem úsilí rožmitálských obyvatel: 
návrh ve spolupráci s památkáři 
zpracoval Ing. arch. Jan Pešta, dřevo 
věnovala firma KAISER, s.r.o. a vyro-
bilo je TRUHLÁŘSTVÍ Petr Kaiser, 
s.r.o.. Samotné výrobě se věnoval
zkušený a nesmírně šikovný truhlář 
Michal Kašpar. Kovářských prvků se
ujal příbramský umělecký kovář Mi-
chael Šimek. Projekt finančně pod-
pořila Nadace Občanského fóra.
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Vzhledem k epidemii covidu-19, 
jsme brzy na jaře nemohli zámek 
otevřít, jak jsme původně plá-
novali. Nicméně jsme využili 
nabídku divadelního souboru 
Cirk La Putyka na veřejné 
vysílání Oživený obecní roz-
hlas v rámci celonárodního 
happeningu Kulturu nezasta-
víš. Vystoupení pod názvem 
La Putyka na zámku bez roz-
hlasu, proběhlo z ochozu věže 
zámku, a bylo přenášeno pomocí 
online streamu pro veřejnost. 
V březnu jsme se také připojili 
k akci Vlajka pro Tibet a naše 
tibetská vlajka zdobila 10. března 
na výročí povstání Tibeťanů pro-
ti čínské okupaci zámeckou věž.
Na Velikonoce jsme připravili 
pro malé i velké Vajíčkový lov. 
Zúčastnilo se zhruba okolo 50 
lovců, kteří se radovali z bojovky 
i z nalezených čokoládiček, 
zajíčků, vajíček a bonbónů.

Začátkem května se zámek 
konečně zase otevřel – již 
tradičně zpěvem a tancem se 
swingovou kapelou Aurora. Brzy 
poté se zde uskutečnilo pasování 
rytířů ze šesté třídy Waldorfské 
školy Příbram na rytíře. Chlapci 
byli ,,ocejchováni” mečem za 
asistence dívek v krásných dobo-
vých šatech, všichni pak zatančili, 
účastnili se hostiny a hráli na 
nádvoří hry, jaké dělaly radost 
dětem ve středověku. Vystavení 
draví ptáci zahrnovali i malou, 
sotva vylíhlou bělostnou sovičku.
Největší červnovou akcí byla 
Slavnost královny Johanky. 
Probíhala sice kvůli epide-
mii v menším rozsahu a bez 
průvodu, ale zámecké nádvoří 
přesto žilo plné hlavně dětských 
návštěvníků a rytířů. Krčma 
lákala návštěvníky v zámeckém 
parku. V podvečer proběhlo na 
nádvoří představení hry Fabián 
v podání Březnického a rožmi-
tálského divadelního spolku. 
Výstava mapující předešlé 
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ročníky Slavností královny se po 
jednodenní prezentaci na náměstí  
přestěhovala ještě na nějaký čas 
na nádvoří, kde ji mohli vidět 
další návštěvníci.
Hlavním aktivitou v červenci 
a začátkem srpna bylo pět úspěš-
ných představení letního kina. 
Vždy v pátek a v sobotu tento-
krát s filmy: Slunce, seno , jahody 
(divácký film), Příběh rytíře, Tři 
veteráni, Palm springs, Big Le-
bowski. Promítání posledního 
filmu (Gentlemani) bohužel zha-
tila prudká bouřka.
Událostí srpna byl festival Repete, 
který připravili a organizovali 
studenti pražské VŠE, oddělení 
Arts management. Dvoudenní 
víkendová akce nabízela hudební 
koncerty, filmová promítání 
i výstavy, bleší trh a besedy. Fes-
tival přilákal desítky návštěvníků 
jak z okolí tak z Prahy. Část nad-
šenců přespala ve stanovém měs-
tečku v zámeckém parku. Festival 
by se měl opakovat v příštím roce. 
Část výtěžku darovali organizátoři 

do fondu na revitalizaci zámku. 
Koncert skupiny Gutta na 
konci srpna potěšil milovní-
ky středověké hudby. Členové 
Gutty v dobovém oblečení oživili 
své vystoupení vtipnými histor-
kami a zajímavým povídáním 
o dobách minulých.
Půvabnou tváří Rožmitálského
zámku byla na počátku září Petra
Černocká. Společně s manželem
rozesmáli a rozezpívali nadše-
né publikum v Gryspekovském
paláci. Další skvělou osobností

tentokrát v Křesle pro hosta byla 
Jaroslava Kretschmerová, kterou 
zpovídala jako moderátorka 
Marie Tomsová.
Dvě stálé výstavy obohatily druhé 
patro Gryspekovského paláce. Od 
července se tu mohli  návštěvníci 
potěšit výstavou modelů hradů 
a zámků Jiřího Maška. V po-
lovině října proběhla vernisáž 
nově instalovaného site specific 
objektu Evy Heyd Neviditelní 
majitelé, které se zůčastnil i radní 
pro kulturu středočeského kraje. 
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V průchozím objektu zhotove-
ném ze zrecyklovaných starých 
okenních rámů zde vynikají 
barevné fotografické koláže apli-
kované na skle. Celek připomíná 
vitrážová okna. V menším sále 
pak byly instalovány rozměrné 
černobílé fotografie téže autorky, 
které zaznamenávají geometrii 
a světelné efekty v některých 
prázdných zámeckých prosto-
rách. Projekt byl podpořen Stát-
ním fondem kultury.
Během celé letní sezóny byla pro 
zájemce k dispozici originální 
stříbrná mince královny Johanky, 
kterou navrhla rožmitálská zlat-
nice Zita Nováková.
Také v letošním roce se jogíni 
a jogínky mohli zúčastnit celkem 
čtyř cvičení jóģy, které vedla Iva 
Ceradská.  Rovněž se opětovně 
uskutečnilo Čtení s rožmitálskou 
knihovnou, tentokrát okořeněné 
opékáním buřtů na nádvoří.
Ale ani náš spolek nezahálí, co se 
knih týče – začali jsme sbírat staré 
odložené knihy (některé oprav-

du unikátní kousky z 19. století) 
a budujeme zámeckou knihovnu.
Zamykání zámku na konci října 
oslavilo šermířské vystoupení 
Družiny zámku Růže. Bylo 
spojené s lukostřelbou pro děti, 
školou šermu a dětskou bitvou. 
I když byl zámek oficiálně uzavřen 
pro prohlídky, ještě na začátku lis-
topadu zde proběhla akce pro děti 
organizovaná Skautem Rožmitál 
ve spolupráci s naším spolkem, se 
spolkem Rosenthal, Podbrdským 
muzeem a Rodinným centrem 
Třemšínek. Pod názvem Rožmitál 
plný strašidel tu bylo možné kro-
mě spousty dětí a rodičů potkat 
Bezhlavého rytíře, Jezinky, Bílou 
paní nebo Bábu z Mokřin.
Těsně před vánoci jsme si s rož-
mitálskými sousedy popřáli na 
nádvoří s hrnečkem svařeného 
vína.  Letošní Vánoční troubení 
zajistili Podbrdští trubači a žáci 
ZUŠ Jakuba Jana Ryby pod vede-
ním učitele Adama Tomáška.
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Seznam kulturních akcí v roce 2021

ÚNOR
20. 2. Online vysílání představení La Putyka

BŘEZEN
10. 3. Vyvěšení tibetské vlajky
27. 3. Ukliďme Česko & výzdoba kapličky
28. 3. – 4. 4. Vajíčkový lov 

KVĚTEN
15. 5. Otevření zámku pro sezónu 2021

ČERVEN
12. 6. Jóga s Ivou Ceradskou
19. 6. 8 let s královnou Johankou

ČERVENEC
3. 7. Výstava modelů hradů a zámků
11. 7. Jóga s Ivou Ceradskou + brigáda
23. 7. LETNÍ KINO: Slunce, seno, jahody
24. 7. LETNÍ KINO: Příběh rytíře
30. 7. LETNÍ KINO: Tři veteráni
31. 7. LETNÍ KINO: Palm Springs

SRPEN
6. 8. LETNÍ KINO: Big Lebowski
8. 8. Jóga s Ivou Ceradskou
14. – 15. 8. REPETE FEST 2021
21. 8. Středověká kapela Gutta
29. 8. Petra Černocká – Písně pro zámek

ZÁŘÍ
18. 9. Ukliďme Česko
18. 9. Jaroslava Kretschmerová a Marie Tomsová
19. 9. Slavnostní odhalení nových vrat

ŘÍJEN
16. 10. Vernisáž – Eva Heyd: Neviditelní majitelé
30. 10. Zamykání zámku (Rytíři zámku Růže)

LISTOPAD
7. 11. Strašidla (Skaut Rožmitál, Rosenthal)

PROSINEC
19. 12. Vánoce na zámku (ZUŠ, Podbrdští
trubači)
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Cast & Crew

Eva Heyd
treasure keeper

Lucie Voříšková
assistant manager

Stanislav Trávníček
keymaster

Falco tinnunculus
holub regulator

Kristýna Makovičková
CEO

Petr Makovička
kino master

Martina Chmátalová
managing manager

Martin Chmátal
chemistry & art advisor

Pavla Váňová Černochová
remote support

Pippa Lacey
UK branch
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Děkujeme!

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

Czech National Trust
International National Trust Organization 

Nadace Občanské Forum
VŠE oddělení Arts Management 
Waldorfská škola Příbram
Martin Huml

Kaiser, s.r.o.
Truhlářství Kaiser, s.r.o.
Kovářství Pb

Aurora JasBand
Družina zámku Růže 
Rosenthal z.s.
Skaut Rožmitál
ODD SPOT
Iva Ceradská

Za odbornou pomoc:
Ing. arch. Jan Pešta, Dita Mottlová, DiS, Ing. 
arch. Eva Kosová, doc. Ing. Jiří Patočka, Bc. Ka-
teřina Sýkorová

A dále za pomoc fyzickou, materiální, finanční 
i morální: 
Jana Schiebertová, Martin a Martina Chmáta-
lovi, Bohumil Filipovský, Petr Makovička, Jana 
Štěrbová, Lenka Škubová, Vladimír Kavka, 
Renata Kavková, Stanislav Trávníček, Tomáš 
Trávníček, Stanislav Trávníček ml., Miroslava 
Voříšková, Markéta Stehlíková, Aleš Haluska, 
Josef Dammer, Michal Kašpar, Michal Šimek, 
Jan Karel Klika, Václav Krupička, Petr Matějíček, 
Vladimír Brezna, Milan Pojer a všem ostatním 
anonymním i neanonymním dobrovolníkům, 
dárcům, podporovatelům a přátelům. 

V neposlední řadě děkujeme zámecké poštolce, 
že s námi velkoryse sdílí prostor a minimalizuje 
tak počet holubů na zámku.  
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Rožmitálský zámek, z.s.
Sladkovského 384
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČO: 078 19 196

info@rozmitalskyzamek.cz
www.facebook.com/zamekrozmital/
www.rozmitalskyzamek.cz

Texty: Eva Heyd, Kristýna Makovičková
Grafická úprava: Lucie Voříšková
Fotografie: Lucie Voříšková, Kristýna Makovičková, 
Eva Heyd, Podbrdské muzeum, Jana Filinová,
Jiří Jiroušek
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