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ZALOŽENÍ 

Spolek Tvrz Veselí, z. s. byl založen dobrovolnými nadšenci a milovníky zámku ve Veselí nad 

Úhlavou 22. července 2014. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název: Tvrz Veselí, z. s. 

Sídlo: Veselí 2, 340 21  Janovice nad Úhlavou 

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 7043 

 

ORGÁNY SPOLKU 

Statutárním orgánem spolku je předseda, který jedná za spolek samostatně 

Zakládajícími členy spolku jsou: 

Marta Tomanová 

Václav Franěk 

Aneta Tomanová 

 

POSLÁNÍ A CÍLE SPOLKU 

Obnova a zvelebování zámku Veselí nad Úhlavou 

Uskutečňování a spolupořádání osvětové, vzdělávací, charitativní, zábavní, kulturní a 

společenské činnosti, včetně činnosti lektorské 

Spolupráce s filmovými školami, realizace filmových projektů a projektů z této spolupráce 

vyplývajících 

Organizace veřejných sbírek na podporu cílů spolku 

Praktická spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni 

Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků, filmových a dalších materiálů 

Realizace projektů směřujících k historicko-místnímu uvědomění Evropské sounáležitosti, 

kultury a tradice 



Činnost v roce 2017 

V lednu, když povolily největší mrazy, bylo dokončeno položení střešní krytiny na střechu 

věže, které nebylo v rozpočtu oprav v předchozím roce. Okna věže byla zakryta proti 

zatékání. 

 

 

Pro tento rok jsme připravili projekt na opravu ploché střechy zámku – krovu a střešního 

pláště západní části zámku.  

 

Rozpočet opravy ploché střechy byl 496.743,- Kč. 



 

V květnu jsme se opět zařadili, se svojí sbírkou, do soutěže Máme vybráno. Tentokrát jsme 

obsadili 5. místo z 186 sbírek. 

Cena veřejnosti MÁME VYBRÁNO   

1.   Římskokatolická farnost Bozkov | Záchrana vzácných bozkovských varhan   

2.   Katolický spolek Jeseník | Restaurování obrazu Panny Marie Immaculaty   

3.   Přátelé Markvarticka, z.s. | Oprava věžních hodin kostela sv. Jiljí v Markvarticích   

4.   Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z.s. | Získání   

     finančních prostředků pro obnovu varhan   

5.   Tvrz Veselí, z.s. | Záchrana zámku Veselí nad Úhlavou   

6.   Spolek pro záchranu kostela sv. Františka serafínského Kněžmost | Stavba   

     kostelních varhan   

7.   Náboženská obec Církve československé husitské v Chotovinách | Pořízení   

     nového zvonu   

8.   Barokní dvůr BOROTÍN, z.s. | Obnova kulturní památky 

9.   Sdružení pro Vízmburk, z.s. | Rekonstrukce a stavební obnova hradu   

10.  Spolek Michael | Rekonstrukce kostela sv. Archanděla Michaela na Smržovce   

 

foto ze slavnostního vyhlášení 



V dubnu jsme zažádali o elektrickou přípojku u společnosti ČEZ a zaplatili zálohu na její 

realizaci. 

 

Mezinárodní workcamp proběhl ve dnech 5. – 19. 8. 2017 

Organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit získala pro náš projekt 7 dobrovolníků: 

Gustavo Ernesto Gonzalez Infante, Venezuela 

Sonia Keller, Francie 

Pablo Emilio Marcos Peňa, Španělsko 

Mauro Monducci, Itálie 

Pavel Pyatigin, Rusko 

Oleksandr Synytsia, Ukrajina 

Anastasia Zaitseva, Rusko 

 

Vedoucí workcampu byli z České republiky – Dominika Drlíková a Marek Jirousek. 

Dobrovolníci měli za úkol vyklidit východní část parku od náletových dřevin a starých 

popadaných stromů. Podařilo se vyčistit celý park až k bazénu, ve kterém se podle  



místních koupala i Lída Bárová, když na zámku 11 měsíců pobývala.  

 

 

Byl vyklizen nádherný prostor, kde dříve bývalo tenisové hřiště, Tady hrával tenis Ing. 

Pavel Macenauer, známý tenista z První republiky, který jezdil na Veselí ke svému strýci 

(i když, podle pamětí své sestry Frýdy, by raději hrál fotbal). 

 

 

Tento mezinárodní dobrovolnický projekt byl z velké části financován z rozpočtu 

Plzeňského kraje, dotačního titulu „Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje“ v roce 2017. 

 



ZPRÁVY Z TISKU: 

Dobrovolníci pomáhají s obnovou zámku ve Veselí na 
Klatovsku 

17. srpen 2017 

Dobrovolníci pomáhají s obnovou zámku ve Veselí na Klatovsku |foto: Jitka Englová 

  

Rus, Španěl, Ital, Francouz a další dobrovolníci se chopili lopat a sekyr a pomáhají 

zvelebovat zámek Veselí na Klatovsku. Zhruba desetičlenná skupina přijela do 

vesničky nedaleko Janovic nad Úhlavou v rámci mezinárodního dobrovolného 

workcampu. 

Dobrovolníky, kteří pomáhají zachránit zámek ve Veselí, navštívila 

redaktorka Jitka Englová. 

<  p r e v i o u s  

>  n e x t  

 

„My teď vyklízíme suť, která za několik let spadala. Snažíme se odkrýt původní 

podlahu, která je vyrobena z mramoru nebo nějakého podobného kamene a 

byla sutí celá zakrytá. Budeme pokračovat, dokud to nebude zcela bezpečné, 

neboť velké části zámku jsou ještě popadané,“ řekl vedoucí workcampu Marek 

Jirousek. 

Jedním z dobrovolníků je i Gustavo z Venezuely. „ Měl jsem více nabídek na 

workcampy, ale nakonec jsem si zvolil Veselí, protože mi přijde zajímavý tento 

https://plzen.rozhlas.cz/jitka-englova-5004531
https://plzen.rozhlas.cz/dobrovolnici-pomahaji-s-obnovou-zamku-ve-veseli-na-klatovsku-6715669#prev
https://plzen.rozhlas.cz/dobrovolnici-pomahaji-s-obnovou-zamku-ve-veseli-na-klatovsku-6715669#next
https://vltava.rozhlas.cz/sites/default/files/images/03905934.jpeg


zámek. Je to můj první workcamp. Líbí se mi tu. Jsou tu milý lidé, příjemná 

atmosféra a samozřejmě skvělé pivo,“ doplňuje Gustavo. 

Pomoci přijel i Pablo ze Španělska, který jezdí na workcampy už pět let. Zámek 

Veselí si vybral, protože ho zaujal. Navíc chtěl poznat Českou republiky, ve 

které je poprvé. Líbí se mu tu zeleň, milý lidé a stejně jako Gustavovi, mu 

chutná české pivo. 

Kromě práce dobrovolníci mají připravený také program s řadou výletů. 

Navštívili například rozhlednu Markyta, Dobrou Vodu, šumavská jezera a 

dokonce i Chodské slavnosti. 

Spolek Tvrz Veselí už odvedl na zámku kus práce  

Spolek Tvrz Veselí pokračuje v obnově zámku. „V loňském roce se opravila 

střecha věže a klempířské prvky kolem. Na hrotu střechy přibyla korouhvička 

rodu Bechyňů. V letošním roce budeme opravovat plochou část střechy a potom 

nás čeká příprava projektu na opravu valbové střechy. Současně stále běží 

sbírka a v pátek 18. srpna tady budeme opékat buřty a doufáme, že se někdo 

přijde podívat a hodí nějaký příspěvek do kasičky,“ uzavřela Marta Tomanová, 

která je předsedkyní spolku Tvrz Veselí. 

Na zámek letos přijelo devět dobrovolníků. 

Se záchranou zámku ve Veselí pomáhají dobrovolníci 

Veselí nad Úhlavou – Venezuelan čistí místnost v chátrajícím zámku, 

Ukrajinec venku seká větve, Francouzka odklízí náletové dřeviny. 

17.8.2017 

 

https://klatovsky.denik.cz/galerie/dobrovolnici-pomahaji-ve-veseli-se-zachranou-tamniho-chatrajiciho-zamku.html?mm=8006611&back=2295417649-939-21&photo=3


Dobrovolníci pomáhají ve Veselí se záchranou tamního chátrajícího zámku.Foto: Deník / 

Kilián Milan 

Už podruhé se sjeli dobrovolníci do Veselí u Janovic nad Úhlavou, aby v rámci 

mezinárodního dobrovolnického projektu, tzv. workcampu, pomohli tamnímu 

spolku Tvrz Veselí se záchranou místní památky. 

Zámek ze 14. století patří německému vlastníkovi, který ho spolku pronajímá za 

symbolickou korunu. Cílem spolku Tvrz Veselí je obnova zámku, jeho zpřístupnění 

veřejnosti a využití ke kulturním, společenským a vzdělávacím účelům. To je ale 

běh na hodně dlouhou trať. Pomoci má mimo jiné skupina dobrovolníků z celé 
Evropy pod záštitou neziskové organizace INEX-SDA. 

 „Je to pro nás velká pomoc. Devět dobrovolníků udělá za dva týdny hodně práce, 

pomohli nám mimo jiné vyklidit druhou část parku,“ uvedla předsedkyně spolku 

Tvrz Veselí Marta Tomanová. Dodala, že odměnou pro dobrovolníky jsou 

například zajímavé výlety. „Vzali jsme je k Černému či Čertovu jezeru, do Plzně 

do pivovaru nebo do věž. Pochutnávají si také na typicky českých jídlech, já 

osobně jsem jim uvařila kuře na paprice. Chutná jim, Španěl dokonce řekl, že 
každé jídlo je pro něj zážitkem,“ dodala Tomanová. 

„Přijel jsem sem, protože v České republice jsem nikdy nebyl a chtěl jsem se o ní 

něco dozvědět. Lidé jsou tu příjemní, je tu krásná příroda, krásná města a je to tu 

mírumilovné. A je tu dobré pivo,“ řekl Deníku s úsměvem jeden z dobrovolníků, 
Gustavo Gonzales z Venezuely, který nyní žije ve Španělsku. 

 

Autor: Milan Kilián 

Zdroj: https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/foto-se-zachranou-zamku-ve-veseli-

pomahaji-dobrovolnici-20170816.html 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91882&idc=4952250&ids=2297&idp=87095&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92452&idc=4952250&ids=1020&idp=88040&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fnabidka-prace
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92171&idc=4952250&ids=1785&idp=89050&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz
https://klatovsky.denik.cz/autor/milan-kilian-536.html
https://klatovsky.denik.cz/autor/milan-kilian-536.html
https://klatovsky.denik.cz/autor/milan-kilian-536.html


V říjnu přijela na zámek pomáhad parta nadšenců z Prahy vedení Jarkou Smidtovou, velkou 

milovnicí památek. Přivezli s sebou nádherné podzimní počasí a spoustu energe se kterou se 

pustili do demontáže uhnilých trámů v západní části zámku.  

 

Svojí prací připravili půdu pro projekt na rok 2018 – opravu stropních trámů a podlah. 

 

 

 



29. listopadu jsme se zúčastnili Dárcovského summitu 2017, který se věnoval tématu 

Digitálního dárcovství v 21. století, jeho trendy, možnosti, inspirace ze zahraničí. 

Přispěli jsme krátkým příspěvkem do knihy Zážitkového dárcovství 

 

Na projekt opravy ploché střechy zámku jsme získali podporu od Nadace OF. Slavnostní 

vyhlášení výsledků grantového ročníku 2017 se konal v Rezidenci velvyslance USA. Byl 

to velký zážitek přebírat grant od čerstvě nastoupivšího velvyslance Stephen B. Kinga 

 

 

 

a Dagmar Havlové, manželky Ivana Havla. 

 

 

 

 



Oprava ploché střechy byla dokončena v listopadu 2017. 

 

 

přispělo na opravu ploché střechy částkou 300.000,- Kč 

 

                                      



Rekapitulace příjmů a výdajů v roce 2017 

Celkové příjmy:                    665.738,- Kč 

Výnosy z darů             10.538,- Kč 

Příspěvek na činnost od majitele zámku          178.000,- Kč 

Odměna za 5. místo v soutěži sbírek                     5.000,- Kč 

Dotace MK, Plzeňský Kraj, Obec Janovice, 

Obec Česká Kubice       471.000,- Kč 

Členské příspěvky                1.200,- Kč 

 

Celkové výdaje     642.967,- Kč 

Nákup drobného materiálu       5.314,- Kč 

Cestovné (jízdné)        8.189,- Kč 

Oprava ploché střechy a střechy věže            598.704,- Kč 

Poplatky, pojištění         5.371,- Kč 

Služby (stravné, ubytování)      25.389,- Kč 

 

 

 

 

 

Kontaktní informace: 

Tvrz Veselí, z. s. 

Veselí 2, 340 21 Janovice nad Úhlavou 

veseli@tvrzveseli.cz 

marta.tomanova@tvrzveseli.cz 

http://www.tvrzveseli.cz/ 

mailto:veseli@tvrzveseli.cz
mailto:marta.tomanova@tvrzveseli.cz
http://www.tvrzveseli.cz/

