
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2020 

Členská základna: 

Emil Nedorost a Božena Nedorostová oznámili rezignaci na členství a funkce ve spolku. 

 

Dotace: 

Spolek vstoupil do třetího roku realizace dotace s názvem „Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě, 

ATCZ91“, která zahrnuje nákup a oplocení pozemků pořešínského podhradí, výstavbu hrázděného 

patra věže tvrze v Tiché, vybudování budovy zázemí a konzervace tvrziště a zastřešení středověkých 

sklepů na tvrzi v Tiché včetně nákupu podílu obce Dolní Dvořiště. Projekt pokračuje v budování 

oplocení na pořešínském podhradí, které by mělo být v tomto roce dokončeno. Na tvrzi v Tiché 

probíhá výstavba hrázděného patra věže a konzervace tvrziště. Stavba budovy zázemí tvrze se 

zkomplikovala z důvodu vysoké hladiny spodní vody, na základě výsledků geologického výzkumu je 

pravděpodobné, že zajištění tvrze ze západní strany bylo tvořeno rybníkem. Architektonické řešení 

budovy bylo doplněno o nově navržené základové pasy. Z celkového objemu finančních prostředků 

dotace bylo v roce 2020 aktuálně vyčerpáno cca 50%.   

Spolek v roce 2020 obdržel dotaci 80.000 Kč od Jihočeského kraje na Pořešínské kulturní léto, 50.000 

Kč na turistické značení Zemské cesty od Malše k Dunaji, 30.000 Kč od JČK na realizaci starých řemesel 

a 20.000 Kč na úpravu Hradního muzea na hradě Pořešín.  

 

Návštěvnost: 

Hrad Pořešín v roce 2018 navštívilo 10.772 návštěvníků, všechny hrady odhadem 16.000 návštěvníků.  

V rámci výuky zavítalo na hrad Pořešín 7 škol. 

 

Investiční akce: 

Největší investiční akcí spolku bude až do roku 2021 projekt ATCZ91. V roce 2020 neproběhly z důvodu 

plánovaných úspor žádné další investiční akce.  

 

Změny ve spolku: 

Vlasta Horáková se stala členkou výkonné rady. Františka Novotná se stala členkou kontrolní komise. 

 

Kulturní akce: 

13. 6. Kolem kolem Kaplice, 4.7. den staročeské kuchyně, 31.7. koncert hudební skupiny Bárka, 28.7.- 

2.8. workshop tesařství, 1.8. Od piva k řemeslu aneb den na pořešínském podhradí, 7.8. Hop Trop 

koncert, 13.8. divadlo Rozmarné léto, 29.8. Bitva na Pořešíně, 5.9. divadlo Zločin na hradě Lipnice. 

Všechny akce dohromady navštívilo 1402 návštěvníků. 

 

Klub přátel spolku Hrady na Malši 

V roce 2020 klub čítá celkem 65 členů, kteří na hradě v rámci brigád bezplatně odpracovali přes 225 

hodin. Někteří z nich se jistě stanou členy spolku v budoucích letech. 

 

Spolupráce s městem Kaplice   

I roce 2020 proběhl na hradě Pořešín předstihový záchranný výzkum hradní zbrojnice pod společnou 

režií města Kaplice a spolku Hrady na Malši.  

 


