Výroční zpráva
o činnosti příspěvkové organizace
Chvalský zámek
za rok 2014

1. Úvod
Příspěvková organizace Chvalský zámek vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ
Praha 20 ze dne 5. září 2011, usnesením č. 7/6.2/11.
Dle Zřizovací listiny (Čj.1/2011) je hlavním účelem nové příspěvkové organizace Chvalský
zámek organizování a zabezpečování nabídky veřejných služeb na úseku kultury pro
obyvatele a návštěvníky Městské části Praha 20 a všestranného uspokojování
kulturních a rekreačních zájmů, potřeb a služeb.
K naplnění účelu, pro nějž byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti:
Hlavní činnost:
pořádání akcí kulturního a společenského charakteru
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a jiných podobných akcí
pořádání vzdělávacích programů
podíl na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže
zajištění provozu městského informačního centra
zajištění provozu galerie
podpora činnosti zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních
a duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých
agenturní činnost v oblasti kultury a umění
reprografická, reklamní, zprostředkovatelská a vydavatelská činnost – vydávání
Hornopočernického zpravodaje
veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl
zajištění činnosti spojené s provozem obřadní síně
Doplňková činnost:
pronájmy zámeckých prostor pro firemní a jiná setkání a svatby
zpracování mezd školám
příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada
MČ Praha 20. Ředitelkou příspěvkové organizace Chvalský zámek se od 1. 11. 2011 stala
Mgr. Alexandra Kohoutová, a to na základě výběrového řízení, jež proběhlo v září 2011.

2. Shrnutí roku 2014
Všeobecné shrnutí a velké výstavní projekty:
Rok 2014 byl třetím rokem samostatného hospodaření příspěvkové organizace Chvalský
zámek. Co se týče systému řízení a organizace, finalizovali jsme úkoly z předešlých let:
stabilizace organizační struktury a náplní práce, úspěšné fungování nového systému řízení,
celková programová, ekonomická i personální stabilizace a upevnění vnitřního kontrolního
systému.
Hovoříme-li o programové náplni, v roce 2014 se nám podařilo realizovat velmi kvalitní
výstavy a akce, zaměřené na naši primární cílovou skupinu rodin s dětmi a škol, ale i na
širokou veřejnost. Výborně si vedly také pohádkové víkendy s pohádkovými postavami, které
jsou oblíbeným doprovodným prvkem našich výstav, přičemž zámecká družina byla doplněna
o bludného rytíře a skřítka. Tradicí se již staly akce zavedené v roce 2012 – Tajemná noc na
zámku a Svatojánský bál princezen, rytířů a princů na nádvoří a velmi úspěšně jsme
realizovali první Strašidelnou noc na Chvalském zámku, kterou hodnotíme jako jednu z
nejzdařilejších akcí roku 2014 co do návštěvnosti, tržby i obliby.
Nejúspěšnějším výstavním projektem roku 2014 se stala výstava Ať žijí strašidla – víly,
skřítkové a bubáci pro malé a velké, kterou navštívilo 8 779 návštěvníků, druhou
nejúspěšnější výstavou byl Čtyřlístek na Chvalském zámku společně s Fenoménem
Igráček a 6 438 návštěvníky a velmi zdařile si vedly i výstavy Cesta nejen do pravěku se
Zdeňkem Burianem, Obří leporelo českých dějin a IQ Park – svět objevů na Chvalském
zámku.
Nejlepším měsícem v celém roce 2014 byl únor s návštěvností 3 399 návštěvníků a
tržbou ze vstupného 145 130 Kč.

Foto: zahájení výstavy Ať žijí strašidla! (foto O. Sedláček)
Rostoucí trend návštěvnosti i tržeb je zřejmý od počátku fungování Chvalského zámku jako
samostatné příspěvkové organizace pod vedením Alexandry Kohoutové a ještě stále se
zvyšuje. V roce 2014 nás navštívilo celkem 27 569 návštěvníků, což je ještě o 2 438
návštěvníků více než v dosud rekordním roce 2013. Velmi nás tato skutečnost těší,
koncepce zaměření na rodiny a školy tedy prokazuje svou prozíravost a úspěšnost již čtvrtým
rokem.

Skutečně výborný by mohl být i hospodářský výsledek Chvalského zámku – zisk z hlavní
činnosti původně tvořil 262 071 Kč a zisk z doplňkové činnosti tvoří 380 350 Kč před
zdaněním. Bohužel stabilně rostoucí trend našeho hospodářského výsledku narušilo
rozhodnutí našeho zřizovatele MČ Praha 20 o tom, že zisk z hlavní činnosti jsou
všechny příspěvkové organizace MČ Praha 20 povinny svému zřizovateli vrátit.
Učinili jsme tak a zůstal nám „pouze“ zisk z doplňkové činnosti a bohužel tak došlo i ke
zkreslení našeho hospodářského výsledku – původní číslo bylo 642 421 Kč před zdaněním,
tj. 625 701 Kč po zdanění, nyní je to pouze 380 350 Kč před zdaněním, tj. 363 630 Kč po
zdanění, tj. pouze zisk z doplňkové činnosti. Velmi nás takové rozhodnutí zřizovatele mrzí,
neboť bude-li toto rozhodnutí platné i pro příští léta, pozbývá příspěvková organizace
motivace k docílení zisku z hlavní činnosti.

Ilustrační foto: ze zahájení výstavy Čtyřlístek na Chvalském zámku, nahoře manželé
Němečkovi, níže Divadlo D5 (foto O. Sedláček)

Další výstavní projekty, akce, soutěže a aktivity:
Prodejní galerie a kočárovna Chvalského zámku nabízela i v roce 2014 své prostory k
pronájmům výtvarníkům a umělcům, kteří se zde mohou zviditelnit a vystavovat v
kultivovaných, umělecky řešených prostorách. Navíc je u nás záruka, že jejich díla uvidí
skutečně velké množství návštěvníků. Mimo to jsme v roce 2014 tyto prostory poskytli i ZUŠ
Horní Počernice pro uspořádání výstavy k jejich 60. výročí, výstavě výtvarných prací dětí
z hornopočernických škol pod názvem Pohádkový vodní svět – Talent Horní Počernice
(pořádá ZŠ Stoliňská) a výboru pro partnerství pro uspořádání výstav francouzských
amatérských umělců a dětí z partnerského města Mions.
V roce 2014 jsme nadále rozšiřovali a zkvalitnili nabídku pro školy a dětské kolektivy, jimž
kromě prohlídek bez průvodce či stále oblíbenějších komentovaných prohlídek nabízíme i
prohlídky s kostýmovaným průvodcem či školní výlety na klíč. Mimo to se školy, dětské
kolektivy, ale i děti-jednotlivci velmi rádi zúčastňují našich pravidelných výtvarných soutěží –
letos to byly výtvarné soutěže: O nejlepší zámecké strašidlo (k výstavě Ať žijí strašidla,
zúčastnilo se 98 dětských kolektivů), O nejlepší komiks (k výstavě Čtyřlístek na Chvalském
zámku, 252 účastníků-jednotlivců) a Moře plné dobrodružství (k výstavě plánované na rok
2015 Odysseova dobrodružství, 262 účastníků-jednotlivců).
Hojnou účastí dětí se může pyšnit také celoroční věrnostní soutěž pro děti, která nese
pojmenování po symbolu dětských aktivit zámku – víle Ohnivce: O kouzelný plamínek víly
Ohnivky. V roce 2014 se této soutěže zúčastnilo 3 961 dětí! Příběhy víly mohou děti sledovat
formou komiksu v Hornopočernickém zpravodaji. Příběhy píše Alexandra Kohoutová, od
února 2014 kreslí hornopočernická výtvarnice Věra Tataro (převzala štafetu po Martinu
Velíškovi).

Víla Ohnivka – kreslí hornopočernická ilustrátorka a malířka Věra Tataro

Stále většímu zájmu a rostoucí návštěvnosti se těší již tradiční a dlouho pořádané akce Masopustní průvod, Živý betlém, Zavírání Vánoc, Počernická světýlka, na jejichž přípravě
spolupracujeme s místními příspěvkovými a neziskovými organizacemi a spolky, s nimiž nás
pojí již dlouholetá oboustranně přínosná spolupráce a výborné vzájemné vztahy.
Největší hornopočernickou akcí za celý rok jsou tradiční Čarodějnice na Chvalské tvrzi. Tuto
akci pořádáme společně se svým zřizovatelem Městskou částí Praha 20 a můžeme říci, že
Čarodějnice v roce 2014 s kapelami Yo Yo Band a Michalem Hrůzou s Kapelou Hrůzy byly
hodnoceny jako nejlepší v historii vůbec. K tomuto dobrému výsledku přispěl výborně
sestavený program, bohatá nabídka aktivit a výborná, cílená propagace.
Široká veřejnost ráda navštěvuje i další námi pořádané akce, jako jsou Svatoludmilská pouť
na Chvalské tvrzi a Adventní trhy. Na akci MČ Praha 20 Ježíškova pošta a rozsvícení
vánočního stromu jsme organizačně zajistili hudební program. Zazpíval soubor Paleček ze
ZUŠ Horní Počernice, Magdalena Moudrá a zlatým hřebem bylo vystoupení zpěvačky Radky
Fišarové. Zájmu veřejnosti se těší i již tradiční zářijový koncert na zámeckém nádvoří, kde
jsme letos přivítali oblíbeného zpěváka a skladatele Ivana Hlase a Trio.
Stálou oblibu a výbornou návštěvnost mají akce Svatojánský bál princezen, rytířů a princů,
zářijová Tajemná noc na Chvalském zámku a velký zájem a „boom“ způsobila nová akce
Strašidelná noc na Chvalském zámku se svítícími strašidly a fosforeskujícími přízraky.

Ilustrační foto: Masopust (foto B. Musílková), Čarodějnice (foto J. Stibor), Svatojánský bál (foto
Walnika), a opět Čarodějnice

Mezi nové aktivity roku 2014 patří připojení se k projektu NPÚ Hradozámecká noc. Na
Chvalském zámku provázeli poslední srpnovou sobotu víla Ohnivka a skřítek Matýsek a
vzhledem k vysoké návštěvnosti akce bychom rádi v tomto projektu pokračovali jako jeden
z účastníků.
Díky podnětům občanů a účelové dotaci MČ Praha 20 se mohl na Chvalskou tvrz vrátit projekt
DPP s názvem Kinobus, který umožnil návštěvníkům sledovat zajímavé české filmy, a to na
počátku září 2014.
V roce 2014 začala úspěšně fungovat i naše další nabídka - pořádání dětských oslav na
zámku s pohádkovými průvodci. Oslava narozenin na zámku s princeznami i rytíři se těší
oblibě dětí i rodičů a vyjadřují s touto novou službou velkou spokojenost, což nás těší a vybízí
k dalšímu zlepšování našich služeb.
Občané naší městské části i širokého okolí se velmi rádi zapojují do soutěží pořádaných
Chvalským zámkem, ať už je to fotografická soutěž Praha a Horní Počernice v proměnách –
pro kalendář na rok 2015 či soutěž amatérských pekařů Chvála pečení aneb Jak se peče v
Horních Počernicích. Ceny do těchto soutěží věnuje MČ Praha 20.
Do naší doplňkové činnosti rovněž patří zpracování mezd hornopočernickým školám,
pronájmy a také příjem a zpracování inzerce do Hornopočernického zpravodaje.
I velmi zdařilý Kalendář MČ na rok 2015 je dílem kolektivu Chvalského zámku, který zajistil
jeho vydání od uspořádání fotografické soutěž Praha a Horní Počernice v proměnách pro
občany naší obce, přes grafické a produkční zpracování až po konečný prodej zákazníkům.
Na Kalendář MČ nedostává naše příspěvková organizace žádný příspěvek od svého
zřizovatele a celá produkce, zpracování i prodej je tedy v režii Chvalského zámku. Těší nás,
že kalendář na rok 2014 je hodnocen velmi pozitivně.
Mimo vlastních akcí Chvalský zámek zajišťuje i prezentaci celé městské části, provoz
infocentra, zajišťuje zázemí pro společenské a kulturní akce MČ (zasedání zastupitelstva,
kulaté stoly zastupitelů, setkání radních s občany, svatby, zámecká posezení, vítání občánků,
předání občanství), komunikuje se školskými a kulturními institucemi a sdruženími působícími
na území naší MČ a participuje na pořádání jejich akcí. Tradici a oblibu si již získala akce,
kterou Chvalský zámek pořádá ve spolupráci s MČ Praha 20 – Svatomartinská jízda na
zámku, která letos pozvala k tomuto příjemnému setkání zastupitelky i zastupitele.

Ilustrační foto: Svatojánský bál (foto Walnika)

3.

Přehled výstav a akcí konaných na Chvalském zámku
v období od 1. 1. do 31. 12. 2014

Velké výstavní projekty:
2. 11. 2013 – 12. 1. 2014
1. 12. 2013 – 12. 1. 2014
18. 1. – 6. 4. 2014
12. 4. – 1. 6. 2014
12. 4. – 15. 6. 2014
4. 6. – 29. 6. 2014
21. 6. – 14. 9. 2014
21. 6. – 14. 9. 2014
20. 9. – 23.11. 2014
20. 9. – 23.11. 2014
29. 11. 2014 – 4. 1. 2015

Nahlédnutí do ráje Emmy a Barbory Srncových
Vánoční království – dřevořezby českých panovníků a
tradiční betlémy
Ať žijí strašidla! Víly, skřítkové a bubáci pro malé i velké
Fenomén Igráček
Čtyřlístek na Chvalském zámku
Pohádkový vodní svět (Talent Horních Počernic)
Cesta nejen do pravěku se Zdeňkem Burianem
Obří leporelo českých dějin
Zelený Raoul, politická satira a další tvorba Š. Mareše
IQ Park – svět objevů na Chvalském zámku
Vánoční výstava aneb Putování s ovečkou

Výstavy v prodejní galerii a kočárovně:
V prodejní galerii zámku v roce 2014 vystavovali tito umělci – níže uvedený seznam
zahrnuje všechny vystavovatele + ke každé výstavě jsme uspořádali vernisáž:
- Eva Bartoňová - divadelní kostýmy (7. 1. – 2. 2.),
- Pavel Štoll - fotografické portréty osobností (7. 1. – 2. 2.),
- Ateliér J. K. Art - Tantra improvizace (4. 2. – 2. 3.),
- Vladimír Kočička – obrazy (5. 3. – 6. 4.),
- Jana Sedláková obrazy (5. 3. – 6. 4.),
- Střední škola umělecká a řemeslná - výstava Podoby umění (8. 4. – 4. 5.),
- Festiv´art Mions - fotografie a obrazy umělců z Mions (23. 4. – 4. 5.),
- Miloš Fikejz - Tváře ze světa filmu a literatury – fotografie (6. 5. – 1. 6.),
- výstava mladých umělců „7“ (1. 7. – 3. 8.),
- výstava soch Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska (4. – 31. 8.),
- J. Bílek, D. Bílek a H. Baumler - výstava Společné cesty, obrazy a sochy (2.9.-4.10.),
- výstava Madame Humanité - dětské, studentské a výtvarné práce (7. 10. – 2. 11.),
- výstava k 60. založení ZUŠ v Horních Počernicích (8. – 30. 10.)
- akvarely, olejomalby H. Hruškové-Štefkové a H. Hruškové-Slavíkové (4. – 29. 11.),
- výstava Lettre (Písmeno) – práce francouzských dětí (7. – 29. 11.)
- výstava Vos Mero Vo Čima - T. Alešová, Z. Hrudová, J. Stibor a M. Zabilanský
(2. 12. – 4. 1.)
- výstava obrazů P. Nenadlové a T. Nováka (2. 12. – 4. 1.)

Akce Chvalského zámku pořádané v roce 2014:
4. 1.
Zavírání Vánoc na Chvalském zámku (tři králové, velbloudi)
18. 1.
Slavnostní otevření výstavy Ať žijí strašidla! s doprovodným programem
pohádková škola s katem plzeňským, divadelní představení Vodnická
pohádka, vyhlášení výtvarné soutěže a celoroční věrnostní soutěže
O kouzelný plamínek víly Ohnivky
25. 1.
Pohádková sobota na zámku s bludným rytířem, strašidly a skřítky
26. 1.
Pohádková neděle na zámku s princeznou Koloběžkou I., strašidly a
skřítky
15. 2.
Pohádková sobota na zámku s Popelkou, strašidly a skřítky
15. 2.
Strašidelná noc na Chvalském zámku – noční prohlídka s oživlými
strašidly a přízraky
16. 2.
Pohádková neděle na zámku s rytířem Janem ze Chval, strašidly a skřítky
2. 3.
Masopustní průvod na Chvalský zámek
15. 3.
Pohádková sobota na zámku se Šípkovou Růženkou, strašidly a skřítky
16. 3.
Pohádková neděle na zámku s rytířem Janem ze Chval, strašidly a skřítky
5. 4.
Pohádková sobota na zámku s bludným rytířem, strašidly a skřítky
6. 4.
Pohádková neděle na zámku se Zlatovláskou, strašidly a skřítky
12. 4.
Slavnostní otevření výstav Čtyřlístek na Chvalském zámku a Fenomén
Igráček s doprovodným programem: beseda s J. Němečkem a
autogramiáda, divadelní představení Čtyřlístek divadla D5
19. 4.
Výstava psů sheltie na nádvoří zámku
26. 4.
Pohádková sobota na zámku s pravou čarodějnicí
30. 4.
Čarodějnice na Chvalské tvrzi (Yo Yo Band, Michal Hrůza a Kapela Hrůzy)
10. 5.
Festival historického tance na nádvoří zámku
24. 5.
Pohádková sobota na zámku s Popelkou
25. 5.
Pohádková neděle na zámku se skřítkem Matýskem
22. 6.
Svatojánský bál princezen, rytířů a princů na nádvoří
30. 8.
Hradozámecká noc – noční komentované prohlídky s vílou Ohnivkou a
skřítkem Matýskem
1.-4. 9.
Kinobus na Chvalské tvrzi
7. 9.
Pohádková neděle na zámku s princeznou Koloběžkou I.
13. 9.
Tajemná noc na zámku – pohádková noční stezka zámkem pro děti
14. 9.
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi
14. 9.
Vodnická pohádka na nádvoří zámku (divadlo, ve spolupráci SHP HP)
14. 9.
Koncert Ivan Hlas a Trio
26. 9.
Hudební festival u sv. Ludmily – koncert ve velkém sále: Julie Braná
(zobcové flétny), Edita Keglerová (cembalo)
5. 10.
Slavnostní zahájení výstavy Zelený Raoul a další politická satira Štěpána
Mareše + beseda s autorem
11. 10.
Pohádková sobota na zámku se Šípkovou Růženkou a světem objevů
11. 10.
Historické slavnosti na nádvoří Chvalského zámku
12. 10.
Pohádková neděle na zámku s rytířem Janem ze Chval a světem objevů
22. 10.
Slavnostní zahájení Dnů finské kultury – ve spolupráci s Místní knihovnou
8. 11.
Pohádková sobota na zámku s Popelkou a světem objevů
9. 11.
Počernická světýlka
22. 11.
Dámská svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupitelkami na víno
30. 11.
Adventní trhy na Chvalské tvrzi
30. 11.
Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi
30. 11.
Slavnostní otevření Vánoční výstavy aneb Putování s ovečkou
30. 11.
Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního stromu na Chvalské tvrzi (akce
MČ Praha 20, spolupráce na zajištění programu: zpěv ZUŠ Horní Počernice, M.
Moudrá a R. Fišarová)
13. 12.
Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou a vánočními tradicemi

14. 12.
21. 12.
24. 12.

Pohádková neděle na zámku s princeznou Koloběžkou I. a vánočními
tradicemi
Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních Počernicích – soutěž v pečení
a vyhlášení vítězů
Živý betlém na Chvalském zámku

Akce MČ Praha 20 na Chvalském zámku v roce 2014 (nezahrnuty svatby):
14. 1. Zámecké posezení s N. Munzarovou a I. Králem
24. 1. Novoroční setkání vedení obce a příspěvkových organizací
3. 2. Zastupitelstvo MČ Praha 20
11. 2. Zámecké posezení s A. Freimannovou
31. 3. Ocenění pedagogických pracovníků
14. 4. Zastupitelstvo MČ Praha 20
22. 4. Setkání starostky se zástupci církví v HP
23. 4. Slavnostní večeře - setkání se zástupci partnerských měst
6. 5. Vítání občánků
16. 5. Udělování státních občanství ČR
30. 5. Beseda pro seniory – odbor OSVŠ
25. 6. Beseda pro školy – odbor OSVŠ
1. 8. Udělování státních občanství ČR
8. 9. Veřejné fórum Zdravé Horní Počernice
15. 9. Zastupitelstvo MČ Praha 20
18. 9. Setkání volebních komisí MČ Praha 20
30. 9. Vítání občánků
11. 11. Ustavující zastupitelstvo MČ Praha 20
14. 11. Svatomartinská jízda na zámku
15. 12. Zastupitelstvo MČ Praha 20

4. Návštěvnost a tržby Chvalského zámku za rok 2014
Příspěvková organizace Chvalský zámek hospodaří samostatně od 1. 10. 2011, a to se stále
lepšími výsledky – ani rok 2014 v tomto ohledu nezklamal, ba naopak překonal dosud
rekordní návštěvnost roku 2013. To vše bez navýšení běžného vstupného a s tím, že
téměř veškerou produkci všech akcí si zajišťujeme vlastními silami, případně
spolupracujeme s hornopočernickými spolky, neziskovými a příspěvkovými organizacemi a
studenty.
Oblíbené pohádkové víkendy a akce jsou zpoplatněny speciálním vstupným, které však
držíme na stejné cenové hladině jako v roce 2012 a ani toto vstupné nijak nenavyšujeme.
Snažíme se zohlednit ekonomickou situaci rodin s dětmi i seniorů, být vůči nim vstřícní a
vstupné nenavyšovat. Ve výhodném rodinném vstupném cenově zohledňujeme i větší rodiny
se třemi dětmi.
Rostoucí trend návštěvnosti i tržeb je zřejmý od počátku fungování Chvalského zámku jako
samostatné příspěvkové organizace a ještě stále se zvyšuje. V roce 2014 nás navštívilo
celkem 27 569 návštěvníků, což je ještě o 2 438 návštěvníků více než v dosud rekordním
roce 2013. Velmi nás tato skutečnost těší, koncepce zaměření na rodiny a školy tedy
prokazuje svou prozíravost a úspěšnost již čtvrtým rokem.
Nejúspěšnější výstavou roku 2014 se stala výstava Ať žijí strašidla – víly, skřítkové a
bubáci pro malé a velké, kterou navštívilo 8 779 návštěvníků, druhou nejúspěšnější
výstavou byl Čtyřlístek na Chvalském zámku společně s Fenoménem Igráček a 6 438
návštěvníky a velmi zdařile si vedly i výstavy Cesta nejen do pravěku se Zdeňkem
Burianem, Obří leporelo českých dějin a IQ Park – svět objevů na Chvalském zámku.
Dospělí zase hojně navštěvovali a oceňovali výstavu Zelený Raoul, politická satira a další
tvorba Štěpána Mareše. Jak dospělí, tak dětští návštěvníci vysoce vyzdvihovali neobvyklou
Vánoční výstavu aneb Putování s ovečkou s velkými prostorovými ilustracemi slovenského
výtvarníka V. Krále o putování holčičky Alžbětky do města Betléma, kterou jsme získali díky
novému partnerství s mezinárodním domem umění pro děti BIBIANA v Bratislavě.
Nejlepším měsícem v celém roce 2014 byl únor s návštěvností 3 399 návštěvníků a
tržbou 145 130 Kč, velmi vysoce navštívené však byly i měsíce leden (2 580 návštěvníků,
tržba 106 110 Kč), březen 3 083 návštěvníků, tržba 120 920 Kč), duben 3 433 návštěvníků,
tržba 132 270 Kč, květen (3 185 návštěvníků, tržba 118 190 Kč) a listopad (2 307
návštěvníků, tržba 90 770 Kč).
Srovnání návštěvnosti let 2010 až 2014:
- v roce 2010 byla roční návštěvnost 10 940 návštěvníků,
- v roce 2011 to bylo 16 730 návštěvníků,
- v roce 2012 jsme přivítali 21 493 návštěvníků,
- rok 2013 zlomil rekordy návštěvností 25 131 návštěvníků,
- aby ho překonal rok 2014 s návštěvností 27 569 návštěvníků.
Srovnání tržby ze vstupného v letech 2010 až 2014:
- tržba 2010: 295 150 Kč
- tržba 2011: 432 520 Kč (1. 10. CH.Z. samostatná příspěvková organizace)
- tržba 2012: 921 840 Kč
- tržba 2013: 1 016 230 Kč
- tržba 2014: 1 085 675 Kč
Tržba ze vstupného za rok 2013 přesáhla 1 mil. Kč, a to celkovou částkou 1 016 230 Kč, rok

2014 tento rekord pokořil částkou 1 085 675 Kč.
Co se týče návštěvnosti i tržeb je výsledek jasný: i rok 2014 přinesl více než
trojnásobnou návštěvnost i tržbu oproti roku 2010.
V době, kdy Chvalský zámek nebyl samostatný, tj. do 30. 9. 2011, vykazoval ztrátu. V prvním
roce samostatného hospodaření v roce 2012 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku
414 438 Kč po zdanění, v roce 2013 jsme dosáhli rekordního hospodářského výsledku
667 640 Kč po zdanění. Nebýt rozhodnutí našeho zřizovatele MČ Praha 20 o odvedení
zisku z hlavní činnosti jsme mohli v roce 2014 dosáhnout výborného hospodářského
výsledku ve výši 625 701 Kč po zdanění. Bohužel po tomto rozhodnutí nám „zbyl“
pouze zisk z doplňkové činnosti, který tvoří celkový hospodářský výsledek ve výši
363 630 Kč po zdanění.
Nicméně naším cílem dále je zlepšování kvality našich výstav i návštěvnosti a především
toho, aby se k nám návštěvníci vraceli. Jsme šťastní, že se nám to daří.
Srovnání návštěvnosti v letech 2010 - 2014
Rok

Návštěvníci

2010

10 940

2011

16 730

2012

21 493

2013
2014

25 131
27 569

Srovnání tržeb v letech 2010 - 2014
Rok

Tržba

2010

295 150 Kč

2011

432 520 Kč

2012

921 840 Kč

2013
2014

1 016 230
1 085 675

5. Personální zajištění
Již v roce 2013 byla stabilizována organizační struktura, posílena flexibilita úvazků a efektivita
vykonávané práce, v roce 2014 jsme tyto změny upevnili. Celkový počet zaměstnanců v
hlavním pracovním poměru je v roce 2014 devět a dva pracovníci jsou zaměstnáni na dohodu.
Na dohodu o pracovní činnosti je zaměstnána redaktorka Hornopočernického zpravodaje
(vydavatelem je MČ Praha 20), na dohodu o provedení práce pracovnice pro úklid a údržbu
zámeckých prostor.
Pracovní místa a náplň práce na jednotlivých pozicích:
ředitelka Chvalského zámku (plný úvazek)
 zajišťuje péči o kulturní památku Chvalský zámek, koordinuje jeho ekonomické,
technické, provozní, majetkové, personální a organizační správy
 zajišťuje chod příspěvkové organizace, ekonomickou a personální stabilizaci
 zajišťuje organizaci provozu, pořádání výstav a kulturních akcí
 zajišťuje prezentaci objektu ve vztahu k veřejnosti, vytváří články, prezentuje
organizaci v médiích
 organizuje a zodpovídá za PR, marketing a propagaci všech akcí v celém rozsahu

 vyhledává nové možnosti financování kulturních projektů na Chvalském zámku
 úzce spolupracuje s Radou MČ a příslušnými odbory ÚMČ
 zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce, pracovního řádu a dalších právních
předpisů
 je moderátorkou všech akcí, vytváří scénáře pro pohádkové víkendy a akce
 zajišťuje propagaci organizace v Hornopočernickém zpravodaji i všech médiích
účetní, ekonom (zástupce ředitelky) – plný úvazek
 vede účetnictví Chvalského zámku, odpovídá za věcnou i finanční správnost této
činnosti
 zajišťuje evidenci smluv, faktur a objednávek
 zpracovává a zajišťuje čerpání rozpočtu organizace
 zpracovává mzdovou agendu zaměstnanců Chvalského zámku včetně všech podkladů
 zpracovává mzdy školám na území Horních Počernic
 zpracovává účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek
 vede administrativní agendu Chvalského zámku
 zodpovídá za provedení inventarizace Chvalského zámku na základě pokynu ředitelky
kurátor, realizace výstav (plný úvazek)
 zajišťuje výstavní činnost Chvalského zámku
 koordinuje smlouvy, dohody, veškeré práce při instalaci výstav a realizace výstavních
projektů
 zajišťuje plánování výstavní činnosti, styk s vystavovateli
 pomáhá při organizaci dalších kulturních akcí CHZ
 zajišťuje tvorbu plakátů a dalších propagačních a informačních letáků CHZ a HP
 zajišťuje aktualizaci webových stránek a fotodokumentaci výstav a kulturních akcí
produkční, průvodkyně (¾ úvazek)
 spolupracuje na zajištění provozu kulturní památky Chvalský zámek
 aktivně se podílí na zajištění pořádání výstav a kulturních akcí
 spolupracuje se školami, zpracovává nabídky školních vzdělávacích programů, hledá
nové možnosti programové spolupráce
 provádí jako odborný průvodce skupiny po zámku, provádí komentované prohlídky
 vyhledává kulturní (hudební a divadelní) programy vhodné pro CHZ
 připravuje a organizuje soutěže, které vyhlašuje Chvalský zámek
 věnuje se pronájmům pro příspěvkové, neziskové organizace a spolky
 podílí se na vytváření scénářů k akcím
vedoucí recepce (plný úvazek)
 řídí a zajišťuje chod recepce včetně rozdělení prací
 administrativně zajišťuje nákup a prodej zboží na recepci, včetně doplňování a
inventarizace skladových zásob
 zpracovává a odpovídá za správnost zboží na recepci a ve skladu
 přijímá, zpracovává a koordinuje příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje
 zodpovídá za adekvátní chod svateb ze strany zámku, podílí se na marketingové a
obchodní podpoře svateb
 poskytuje služby informačního centra (informace o provozu CHZ a kulturních
aktivitách, informace pro svatebčany, informace o možnosti pronájmů, zájmových
sdruženích atd.
 zajišťuje prodej vstupenek na výstavy zámku (i do divadla), prodej propagačních a
upomínkových předmětů, map, turistických průvodců a turistických známek
 zajišťuje organizaci tradičních trhů a poutí a komunikaci s nájemci/stánkaři

 pomáhá při zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích
recepční – grafička(1/2 úvazek)
poskytuje služby informačního centra (informace o provozu CHZ a kulturních
aktivitách, informace pro svatebčany, informace o možnosti pronájmů, zájmových
sdruženích atd.
zajišťuje prodej vstupenek na výstavy zámku (i do divadla), prodej propagačních a
upomínkových předmětů, map, turistických průvodců a turistických známek
zajišťuje příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje
pomáhá při zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích
zpracovává návrhy plakátů, pozvánek, spolupracuje na grafické vizualizaci a
prezentaci Chvalského zámku
recepční (1/2 úvazek)
poskytuje služby informačního centra (informace o provozu CHZ a kulturních
aktivitách, informace pro svatebčany, informace o možnosti pronájmů, zájmových
sdruženích atd.
zajišťuje prodej vstupenek na výstavy zámku (i do divadla), prodej propagačních a
upomínkových předmětů, map, turistických průvodců a turistických známek
zajišťuje příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje
pomáhá při zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích
správce budovy - technik + druhý technik
 kontroluje objekt CHZ, průběžně zjišťuje nedostatky a závady při provozu budovy
 zodpovídá za bezpečnostní systémy (EZS, EPS a kamerový systém) a průběžně
kontroluje jejich provoz
 vede průběžnou evidenci všech technických zařízení, sleduje a objednává revize
 průběžně provádí práce na údržbě objektu, objednává servisní či úklidové služby
 obsluhuje techniku na audiovizuálních a hudebních akcích
 zajišťuje přípravu místností na pronájmy i výstavy, zabezpečuje pořádek ve všech
prostorách zámku a přilehlém okolí
 pomáhá při instalaci výstav a zajišťování akcí na CHZ
Dohody:
dohoda o pracovní činnosti: redaktorka Hornopočernického zpravodaje
 zpracovává a samostatně vytváří věcnou a obsahovou podobu Hornopočernického
zpravodaje
 komunikuje s vedením MČ Praha 20 a redakční radou, je členkou redakční rady HPZ
 připravuje, shromažďuje a eviduje i grafické podklady ke článkům
 vytváří konečnou podobu Hornopočernického zpravodaje
 aktivně spolupracuje s grafičkou i na výsledné podobě HPZ, včetně závěrečných
korektur
dohoda o provedení práce - uklízečka
 úklidové práce v interiéru historického objektu (kulturní památky) s vysokými nároky na
památkovou ochranu
 běžný úklid, včetně úklidu po společenských akcích
 2x týdně úklid paušálně dle smlouvy, dále nárazově dle akcí

6. Propagace a publicita
k základní informaci slouží stránky www.chvalskyzamek.cz. Nové webové stránky
byly spuštěny v červnu 2012.
na stránkách Chvalského zámku jsou odkazy na partnery a spolupracující subjekty
hojně navštěvovaná je rovněž stránka Chvalského zámku na síti Facebook
Chvalský zámek pravidelně informuje o dění na zámku a připravovaných akcích v
Hornopočernickém zpravodaji (dění, reportáže z akcí, vernisáží, výstav, komiks o
víle Ohnivce), v Listech Prahy 14, v Našem regionu i dalších periodikách
měsíční přehled akcí a výstav je zasílán do Kulturního přehledu PIS a výborně
funguje komunikace na internetu, portály: www.cokdyvpraze.cz, www.cosdetmi.cz,
www.kamsdetmi.cz, www.kudyznudy.cz, www.jedtesdetmi.cz, www.ententyky.cz,
www.peknyden.cz, www.rodina.cz, www.novinky.cz, www.prazskypatriot.cz,
www.praha.eu, www.prahavolnocasova.cz, www.praguecityline.cz, www.citybee.cz,
www.pohadkar.cz atd.
příležitostně se objevovaly zprávy o akcích a výstavách i v dalších periodikách
(např. Mladá Fronta Dnes, Glanc, Pražský deník, Deník Metro, Parlamentní listy,
24 hodin, Sluníčko, Mateřídouška a další)
Česká televize, program Déčko, natočeny reportáže: výstavy Ať žijí strašidla (22. 2.
2014), Čtyřlístek na Chvalském zámku (13. 6. 2014), akce Pohádková sobota se
Šípkovou Růženkou a výstava IQ park – svět objevů (10. 10. 2014) a Vánoční výstava
aneb Putování s ovečkou.
TV Nova, TV Praha: ředitelka zámku několikrát vystupovala s propagací výstav v TV
Nova (Snídaně s Novou 18. 12. 2014, Vánoční výstava aneb Putování s ovečkou), TV
Praha (Zpravodajství 6. 12. 2014, Vánoční výstava aneb Putování s ovečkou) atd.
pokračovali jsme ve spolupráci s některými rozhlasovými stanicemi (např. ČR 1,
ČR 2, ČR 3, ČR Regina, Impuls, Blaník, Kiss 98). U stanice Rozhlas a Kiss 98 se již
jedná o velmi pravidelnou a aktivní spolupráci – zdarma.
využívána byla i placená propagace – např. ve svatebních bulletinech a v PIS
byl vydán stolní kalendář na rok 2015 Praha a Horní Počernice v proměnách úspěšný prodej, fotografie občanů Horních Počernic
docházelo k pravidelnému výlepu letáků v HP i v okolních obcích, jež zajišťujeme
vlastními silami (technik)
byla využívána možnost umístění reklamního banneru u zastávky Chvaly, kde jsou
prezentovány stěžejní výstavy a akce Chvalského zámku
prodej v informačním centru Chvalského zámku byl doplňován komisním prodejem k
jednotlivým výstavám

7. Stručný přehled příjmů a výdajů Chvalského zámku
Chvalský zámek dělí příjmy na hlavní a doplňkovou činnost s dalším rozdělením na příjmy
ze vstupného, z drobného prodeje na recepci, z pronájmů, z ostatních služeb (zpracování
mezd pro školy) a z inzerce na Hornopočernický zpravodaj.

Příjmy ze vstupného – na zámek
Příjmy ze vstupného - Čarodějnice
2014
Příjmy z drobného prodeje
Příjmy z pronájmů
Dary
Příjmy z ostatních služeb
Příjmy z inzerce HPZ
Příspěvek od zřizovatele
Čerpání rezervního fondu
Čerpání fondu odměn
Vypořádání DPH
Úroky

doplňková
hlavní činnost činnost
1 085 675,00
Kč

8 055,00 Kč
10 035,00 Kč

72 117,00 Kč
34,00 Kč
7 181 080,00
Kč

1 085 675,00 Kč

259 880,00 Kč
344 334,00 Kč
372 798,00 Kč
90 774,00 Kč
466 606,00 Kč
292 891,00 Kč

5 616 929,00
Kč
109 907,00 Kč
350 479,00 Kč

Celkem

celkem

1 899 434,00 Kč

259 880,00 Kč
344 334,00 Kč
372 798,00 Kč
98 829,00 Kč
476 641,00 Kč
292 891,00 Kč
5 616 929,00 Kč
109 907,00 Kč
350 479,00 Kč
72 117,00 Kč
34,00 Kč
9 080 514,00 Kč

*) Příjmy z ostatních služeb: hl.činnost - reklamní služby u výstav
Co se týče výdajů, níže základní přehled:
Mzdové náklady
Náklady na energie
Ostatní provozní náklady

Mzdové náklady (včetně DPP)
Náklady na energie
Ostatní provozní náklady
Celkem

hlavní činnost doplňková činnost
celkem
3 443 815,00
Kč
582 727,00 Kč
4 026 542,00 Kč
511 552,00 Kč
50 208,00 Kč
561 760,00 Kč
3 225 713,00
Kč
886 150,00 Kč
4 111 863,00 Kč
7 181 080,00
Kč
1 519 085,00 Kč
8 700 165,00 Kč

Celkový hospodářský výsledek za rok 2014
Hlavní činnost:
původní zisk 262 071 Kč jsme museli odvést zřizovateli MČ Praha 20, zbyla 0
Doplňková činnost

zisk 380 350 Kč

Celkový zisk před zdaněním
Celkový zisk po zdanění

380 350 Kč (před odvodem MČ 642 421 Kč)
363 630 Kč (před odvodem MČ 625 701 Kč)

8. Výsledek hospodaření za rok 2014
Náklady a výnosy hlavní činnosti
POLOŽKA

Skutečnost
% před

2014

Skutečnost
K 31. 12.
2014

Nákladová část
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
51 SLUŽBY CELKEM
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
mzdové náklady
z toho: OON
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné sociální náklady
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM
55 ODPISY
56 KURZ.ROZDÍLY
HPZ

1.140.000
1.001.800
3.184.000
2.326.000
316.000
767.500
20.500
70.000
0
772.000
0
650.000

981.331
1.123.578
3.534.517
2.594.502
339.978
849.313
22.545
68.157
128.630
765.665
132
647.227

86,08
112,16
110,01
111,54
107,59
110,66
109,95
97,37

99,57

981.331
1.123.578
3.534.517
2.594.502
339.978
849.313
22.545
68.157
128.630
765.665
132
647.227

Náklady celkem

6.747.800

7.181.080

110,91

7.181.080

Výnosová část
60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ
vstupné
dary
ostatní služby
64 Čerpání RF a FO
67 Příspěvek zřizovatele
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek hlavní činnosti –
zisk

800.000
800.000
0
0
0
5.934.300
6.734.300

1.103.765
1.085.675
8.055
10.035
460.386
5.616.929
7.181.080

137,97
135,71

1.103.765
1.085.675
8.055
10.035
460.386
5.869.000
7.443.151

UR

odvodem MČ

99,18

94,65
106,63

0

262.071

Náklady a výnosy doplňkové činnosti
POLOŽKA

Skutečnost
% před

2014

Skutečnost
K 31. 12.
2014

257.000
493.200
553.500

418.707
432.047
599.010

162,92
87,60
108,22

418.707
432.047
599.010

400.000
136.000
17.500
0
70.000
1.373.700

434.869
147.858
16.283
0
69.321
1.519.085

108,72
107,72
93,05

434.869
147.858
16.283
0
69.321
1.519.085

UR

odvodem MČ

Nákladová část
50 Spotřebované nákupy celkem
51 Služby celkem
52 Osobní náklady
mzdové náklady
zákonné pojištění
ostatní soc.náklady
54 DPH a daň z příjmu
HPZ náklady na inzerci
Náklady celkem

99,03
110,58

Výnosová část
Prodej zboží
Pronájmy
Zpracování mezd pro PO
Čarodějnice
HPZ inzerce
Kalendář HP
Sponzorské dary
Úroky
Ostatní služby
Vypořádání DPH
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek doplňkové
činnosti – zisk
Celkový hospodářský výsledek před
zdaněním
Daň z příjmu
Celkový hospodářský výsledek po
zdanění

100.000
200.000
435.000
400.000
200.000
94.000
10.000
0
0
0
1.439.000

267.253
273.377
452.160
446.291
292.891
77.081
8.774
34
9.457
72.117
1.899.435

267,25
136,69
103,94
111,57
146,45
82,00
87,74

132,00

267.253
273.377
452.160
446.291
292.891
77.081
8.774
34
9.457
72.117
1.899.435

380.350

380.350

380.350
16.720

642.421
16.720

363.630

625.701

9. Závěrečné hodnocení
Chvalský zámek v roce 2014 dosáhl rekordní návštěvnosti, překonal i dosavadní rekord
z roku 2013 a stabilizoval své postavení v široké škále kulturních organizací hlavního
města Prahy. Návštěvnost a obliba Chvalského zámku vykazuje stále rostoucí trend a dosáhli
jsme výborného PR na území celé Prahy i Středočeského kraje. Koncepce zaměření na
rodiny s dětmi a školy se ukázala jako velmi šťastná, neboť naši návštěvníci jsou nám věrní,
vracejí se a přibývají stále noví.
Rozšířili jsme naši nabídku pro školy i rodiny s dětmi o nové aktivity, veřejnosti nabízíme
zajímavou přehlídku moderního umění v galerii, úspěch mají tradiční akce i trhy, občané si
oblíbili námi pořádané soutěže a naše nabídka výstav i akcí je stále velmi kvalitní a pestrá.
V roce 2014 by p.o. Chvalský zámek mohla dosáhnout skvělého hospodářského výsledku
625 701 K, ale po rozhodnutí zřizovatele o odvedení zisku z naší hlavní činnosti ve výši
262 071 Kč na účet Městské části Praha 20 činí hospodářský výsledek pouze doplňková
činnost ve výši 363 630 Kč po zdanění.
Široká nabídka výstav a akcí naší příspěvkové organizace oslovující všechny věkové
kategorie dokazuje, že Chvalský zámek plní funkci nejen zábavnou, vzdělávací a
společenskou, ale zároveň se již stal oblíbenou institucí celopražského významu.

Zpracovala:
Mgr. Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku
březen 2015

