Výroční zpráva
o činnosti příspěvkové organizace
Chvalský zámek
za rok 2015

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 1. 11. 2011 stala Mgr.
Alexandra Kohoutová, a to na základě výběrového řízení, jež proběhlo v září 2011.
Alexandra Kohoutová je ředitelkou Chvalského zámku čtyři a půl roku, tedy polovinu jeho
existence od slavnostního otevření pro veřejnost, které proběhlo 1. 5. 2008.

Foto: Anna Herianová (Strašidelná noc s piráty a svítícími přízraky, 2015)

2. Shrnutí roku 2015
Všeobecné shrnutí a velké výstavní projekty:
Rok 2015 byl čtvrtým uceleným rokem samostatného hospodaření příspěvkové organizace
Chvalský zámek. Velmi stabilní a efektivní se ukázala organizační struktura, promyšlené
náplně práce a upevněn byl i vnitřní kontrolní systém organizace. Nejsilnější stránkou
Chvalského zámku však zůstává unikátní programová náplň, správné cílení na cílové
skupiny a skutečnost, že 99 % akcí realizujeme vlastními silami, bez pomoci agentur.
V roce 2015 se nám opět podařilo realizovat velmi kvalitní výstavy a akce, zaměřené na
cílovou skupinu rodin s dětmi a škol, ale i na širokou veřejnost. Pohádkové víkendy
zavedené úspěšně v roce 2012 prokázaly neuvěřitelnou životaschopnost, neboť i v roce
2015 o ně byl velký zájem návštěvníků. Zámecká družina již čítá úctyhodnou řadu
pohádkových bytostí. Princezny Šípková Růženka, Popelka, Zlatovláska a Koloběžka I., víla
Ohnivka, královna, čarodějnice, skřítek Matýsek, rytíř Jan ze Chval, bludný rytíř, nově i pirátka
Evelína, pirát a Meluzínka provázejí děti i dospělé výstavami i zámkem a stále slaví úspěch a
přispívají k vysoké návštěvnosti výstav a akcí. Novinkou roku 2015 se staly pohádkové
víkendy i o letních prázdninách (červenec, srpen), jež byly hojně navštíveny.
Akce zavedené v roce 2012 se staly tradičními – jedná se o události Tajemná noc na zámku
a Svatojánský bál princezen, rytířů a princů. Neusínáme však a realizujeme stále něco
nového. Pro velký zájem každoročně opakujeme i Strašidelnou noc na Chvalském zámku,
poprvé uvedenou v roce 2014, a novou tradicí se jistě stane i skvělé Nocování na zámku pro
děti s vílou Ohnivkou, Meluzínkou a skřítkem, které letos poprvé a úspěšně proběhlo o
pololetních prázdninách na konci ledna 2015.
Nejúspěšnějším výstavním projektem roku 2015 se stala výstava Odysseova dobrodružství
aneb Staň se hrdinou!, kterou navštívilo 6 156 návštěvníků, druhou nejnavštěvovanější
výstavou byl Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař dětem s 4 150 návštěvníky a
velmi zdařile si vedly i výstavy Vánoční výstava Ivy Hüttnerové, Ptačí svět a lastury všech
moří na zámku a Krysáci se vracejí na zámek a Broučci – Loutky Z. Podhůrského.
Nejlepším měsícem v celém roce 2015 se stal duben s návštěvností 2 547 návštěvníků a
tržbou ze vstupného 106 080 Kč, následoval prosinec s návštěvností 2 392 návštěvníků a
tržbou ze vstupného 102 170 Kč a poté listopad s návštěvností 2 309 návštěvníků a tržbou
ze vstupného 99 450 Kč. Výběr a realizaci výstav má na starosti kurátor Ondřej Sedláček,
který úzce spolupracuje i s ostatními zaměstnanci.

Nocování na zámku s vílou Ohnivkou, Meluzínkou a skřítkem

Trend návštěvnosti i tržeb lehce poklesl, avšak stále je velmi vysoký. V roce 2015 nás
navštívilo celkem 22 301 návštěvníků. Lehký pokles oproti roku 2014 a 2013 byl zapříčiněn
cílením výstav na starší návštěvníky (Odysseova dobrodružství – děti školního věku) a na
dospělé, kteří výstavy navštěvují o něco méně než nejmladší návštěvníci.
Co se týče hospodářského výsledku Chvalského zámku, pak zisk z hlavní činnosti tvořil
182 534 Kč a zisk z doplňkové činnosti 336 213 Kč před zdaněním. Dle rozhodnutí MČ
Praha 20 jsme však odvedli zisk z hlavní činnosti svému zřizovateli. V souvislosti s tímto
rozhodnutím tedy hospodářský výsledek Chvalského zámku tvoří pouze zisk z doplňkové
činnosti, stejně jako v roce 2014. Původní hospodářský výsledek (před odvodem zřizovateli)
čítal 518 747 Kč před zdaněním, tj. 494 407 Kč po zdanění. Nyní je to 336 213 Kč před
zdaněním, tj. 311 837 Kč po zdanění, tj. pouze zisk z doplňkové činnosti.

Svatojánský bál princezen,rytířů a princů na nádvoří, 2015. Foto Walnika.

Další výstavní projekty, akce, soutěže a aktivity:
Prodejní galerie a kočárovna Chvalského zámku nabízela i v roce 2015 své prostory k
pronájmům umělcům, kteří se zde mohou zviditelnit a vystavovat v kultivovaných, umělecky
řešených prostorách. V roce 2015 jsme kromě mnoha výtvarníků, fotografů a sochařů poskytli
prostory i ZŠ Stoliňská pro výstavu Kouzelný svět – Talent Horních Počernic a dále
sdružení Klub historických vozidel Horní Počernice pro uspořádání unikátní výstavy
historických motocyklů JAWA, jež se těšila velké návštěvnosti.
Pro školy a dětské kolektivy připravujeme nejen výstavy, komentované prohlídky,
kostýmované komentované prohlídky s paní Annou Kapersteinovou, ale pořádáme rovněž
školní výlety na klíč. Tuto činnost a veškeré akce pro děti má na starosti produkční Rozka
Beránková.
Dětské kolektivy i děti-jednotlivci se rádi zúčastňují našich pravidelných výtvarných soutěží.
Letos to byly výtvarné soutěže: Moře plné dobrodružství (k výstavě Odysseova
dobrodružství, 262 účastníků-jednotlivců) a Jak jsem se octnul v pohádce – staňte se
součástí pohádkového světa Jiřího Trnky (k výstavě Ateliér Jiřího Trnky, připravované na
rok 2016, 461 účastníků-jednotlivců).
Hojnou účastí dětí se pyšní celoroční věrnostní soutěž pro děti, jež nese pojmenování po
symbolu dětských aktivit zámku – víle Ohnivce: O kouzelný plamínek víly Ohnivky. V roce
2015 se této soutěže zúčastnilo 3 681 dětí! Příběhy víly mohou děti sledovat formou
komiksu v Hornopočernickém zpravodaji. Příběhy píše Alexandra Kohoutová, ilustruje
hornopočernická výtvarnice Věra Tataro.

Ukázky z komiksu o víle Ohnivce. Text A. Kohoutová, kreslí V. Tataro.

Konstantně rostoucí oblibu a návštěvnost mají tradiční a dlouho pořádané akce - Masopustní
průvod, Živý betlém, Zavírání Vánoc se třemi králi a živými velbloudy, Počernická
světýlka, na jejichž přípravě spolupracujeme s místními příspěvkovými a neziskovými
organizacemi a spolky, s nimiž nás pojí již dlouholetá 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. V roce 2015 nejen
hornopočernickým občanům zazpíval Jaroslav Uhlíř, skupina The Silverback a výborní
Gipsy.cz
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 zpěvačka Iva Budweiserová. Zájmu veřejnosti
se těší i již tradiční zářijový koncert na zámeckém nádvoří, kde letos všechny nadchla
skvělá skupina Krausberry.

Koncert skupiny Krausberry 20. 9. 2015 na nádvoří. Foto Miroslav Anderle

Stálou oblibu a výbornou návštěvnost mají akce Svatojánský bál princezen, rytířů a princů,
zářijová Tajemná noc na Chvalském zámku, stejně jako únorová Strašidelná noc na
Chvalském zámku, letos s piráty a svítícími přízraky. Novinkou roku 2015 se stalo perfektně
připravené a návštěvníky nadšeně přijaté Nocování na zámku s vílou Ohnivkou,
Meluzínkou a skřítkem.
V roce 2014 jsme se úspěšně připojili k projektu NPÚ Hradozámecká noc a letos jsme v této
aktivitě pokračovali. I v roce 2015 jste se mohli poslední srpnovou sobotu nechat provést
nezbednou vílou Ohnivkou a skřítkem Matýskem, tentokrát s interaktivní výstavou Rumcajs
zámeckým pánem aneb Radek Pilař dětem.
Díky podnětům občanů, organizačnímu zajištění Chvalského zámku a účelové dotaci MČ
Praha 20 se i v roce 2015 vrátil na Chvalskou tvrz projekt DPP s názvem Kinobus, který
koncem června a začátkem července umožnil návštěvníkům zdarma sledovat výborné české
filmy v areálu Chvalské tvrze (Deset pravidel, jak sbalit holku; Všiváci; Zakázané uvolnění
a Sedm psychopatů).
V roce 2015 úspěšně pokračovala naše další aktivita - pořádání dětských oslav na zámku s
pohádkovými průvodci. Oslava narozenin na zámku s princeznami i rytíři se těší oblibě dětí i
rodičů. Tuto aktivitu zajišťuje Andrea Špačková, vedoucí recepce.
Občané naší městské části i okolí se velmi rádi zapojují do soutěží pořádaných Chvalským
zámkem, ať už je to fotografická soutěž Horní Počernice – příroda a sport – pro kalendář na
rok 2016 či soutěž amatérských pekařů Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních
Počernicích. Ceny do těchto soutěží věnuje MČ Praha 20, veškeré organizační zajištění je na
bedrech Chvalského zámku.
Do naší doplňkové činnosti rovněž patří zpracování mezd hornopočernickým školám,
pronájmy (má na starosti účetní Tomáš Krutský) a také příjem a zpracování inzerce do
Hornopočernického zpravodaje (recepční). Pro Hornopočernický zpravodaj rovněž
zajišťujeme veškerou produkci a komunikaci s grafickým studiem a tiskárnou.
I velmi zdařilý Kalendář MČ na rok 2016 je dílem kolektivu Chvalského zámku, který zajistil
jeho vydání od uspořádání fotografické soutěž Horní Počernice – příroda a sport 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. Na přípravě kalendáře
se podílí především produkční Rozka Beránková, grafikou Zuzana Dejmková a výběrem
fotografií a propagací ředitelka Alexandra Kohoutová Těší nás, že kalendář na rok 2016 je
velmi zdařilý a 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 podruhé pozvala k tomuto příjemnému setkání zastupitelky i zastupitele.

3.

Přehled výstav a akcí konaných na Chvalském zámku
v období od 1. 1. do 31. 12. 2015

Velké výstavní projekty:
29. 11. 2014 – 4. 1. 2015
17. 1. – 5. 4.
9. – 25. 4.
11. 4. – 14. 6.
20. 6. – 13. 9.
19. 9. – 15. 11.
19. 9. – 22. 11.
21. 11. – 3. 1. 2016
28. 11. – 3. 1. 2016

Vánoční výstava aneb Putování s ovečkou
Odysseova dobrodružství aneb Staň se hrdinou!
Výstava historických motocyklů JAWA
Ptačí svět a lastury všech moří na zámku
Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař dětem
Broučci aneb Loutky Zdeňka Podhůrského st.
Krysáci se vracejí na zámek
Vánoční výstava Ivy Hüttnerové
Pohádková vánoční výstava ze dřeva a keramiky

Výstavy moderního umění v prodejní galerii a kočárovně:
V prodejní galerii zámku v roce 2015 vystavovali tito umělci – níže uvedený seznam
zahrnuje všechny vystavovatele + ke každé výstavě jsme uspořádali vernisáž:
- Vos Mero Vo Čima: T. Alešová, Z. Hrudová, J. Stibor a M. Zabilanský; 2. 12. 2014
– 2. 1. 2015)
- P. Nenadlová a T. Novák: Tajemství barvy; 2. 12. 2014 – 1. 2. 2015
- Igor Hellebrandt: Pohled 2014; 3. – 28. 2.
- Renata Burianová: Prosperity (fotografie); 3. 2. – 1. 3.
- Rado Jarábek: Radování; 3. – 28. 3.
- Kouzelný svět – Talent Horních Počernic; 29. 4. – 11. 5.
- Pavla Sokalská: Setkání; 13. 5. – 7. 6.
- Řád a chaos: výstava Gymnázia Na Pražačce; 9. – 25. 6.
- Výstava obrazů a obrazců Věry Tataro: Rozpouštění; 1. 7. – 2. 8.
- Květa Čapková: Surrealistické obrazy; 4. – 28. 8.
- Pavel Vágner: Pýcha a pád; 1. – 27. 9.
- Milan Křenek: Paralelní cestou; 2. – 28. 9.
- Výstava enkaustiky; 30. 9. – 25. 10
- Filip Kudrnáč: výstava olejomaleb; 30. 9. – 1. 11.
- Tatjana Macholdová: Trochu zvláštní příběhy; 27. 10. – 22. 11.
- Jarmila Čerevková: Kytice v obrazech – olejomalby; 3. 11. – 6. 12.
- Radovan Pauch: Obrazy a sochy; 24. 11. 2015 – 3. 1. 2016

Akce Chvalského zámku pořádané v roce 2015:
4. 1.
Zavírání Vánoc na Chvalském zámku se třemi králi a živými velbloudy
17. 1.

Slavnostní otevření výstavy Odysseova dobrodružství aneb Staň se
hrdinou + vyhodnocení výtvarné soutěže Moře plné dobrodružství a
celoroční soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky

24. 1.

Dobrodružná sobota na zámku s pirátem aneb Staň se hrdinou!

25. 1.

Dobrodružná neděle na zámku s pirátkou Evelínou aneb Staň se hrdinou!

30. 1.

Nocování na zámku pro děti s vílou Ohnivkou, Meluzínkou a skřítkem

7. 2.

Strašidelná noc pirátů a svítících přízraků na Chvalském zámku

15. 2.

Masopustní průvod na Chvalský zámek

21. 2.

Pohádková sobota se Šípkovou Růženkou aneb Staň se hrdinou!

22. 2.

Pohádková neděle Popelkou aneb Staň se hrdinou!

14. 3.

Mongolský den na Chvalském zámku (Integrační centrum, P14)

21. 3.

Dobrodružná sobota na zámku s rytířem Janem

22. 3.

Dobrodružná neděle na zámku s pirátkou Evelínou

11. 4.

Slavnostní zahájení výstavy Ptačí svět a lastury všech moří + beseda se
zástupci Českého klubu sběratelů lastur

18. 4.

Slavnostní akce k výstavě historických motocyklů JAWA – jezdci ze
Šestidenní, autogramiáda spisovatele J. Wohlmutha

18.-19. 4.

Výstava psů sheltie na nádvoří zámku

25. 4.

Pohádková sobota na zámku s pravou čarodějnicí

26. 4.

Pohádková neděle na zámku se skřítkem Matýskem

30. 4.

Čarodějnice na Chvalské tvrzi (Jaroslav Uhlíř, The Silverback, Gipsy.cz)

9. 5.

Festival historického tance na nádvoří zámku

23. 5.

Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou

24. 5.

Pohádková neděle na zámku s bludným rytířem

29.6.-2.7.

Kinobus na Chvalské tvrzi

21. 6.

Svatojánský bál princezen, rytířů a princů na nádvoří

19. 7.

Pohádková neděle na zámku se Zlatovláskou a Rumcajsem

16. 8.

Pohádková neděle na zámku se Šípkovou Růženkou a Rumcajsem

29. 8.

6. 9.

Hradozámecká noc – noční komentované prohlídky s vílou Ohnivkou a
skřítkem Matýskem
Pohádková neděle na zámku se Zlatovláskou a Rumcajsem

19. 9.

Tajemná noc na zámku – pohádková noční stezka zámkem pro děti

20. 9.

Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi

20. 9.

Divadélko O kominíku Josífkovi (divadlo Matýsek, ve spolupráci SHP HP)

20. 9.

Koncert skupiny Krausberry na nádvoří

2. 10.

Hudební festival u sv. Ludmily – koncert ve velkém sále: cembalo,
varhany, prof. Jaroslav Tůma (Farnost sv. Ludmily)

18. 10.

Beseda s hercem Zdeňkem Podhůrským nejen o výstavě Broučci

24. 10.

Pohádková sobota na zámku s Popelkou, krysáky a broučky

25. 10.

Pohádková neděle na zámku s bludným rytířem, krysáky a broučky

3. 11.

Den maďarské kultury na Chvalském zámku (Místní knihovna HP)

8. 11.

Počernická světýlka

14. 11.

Pohádková sobota na zámku s princeznou Koloběžkou, krysáky, broučky

15. 11.

Pohádková neděle na zámku s rytířem Janem, krysáky a broučky

20. 11.

Dámská svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupitelkami na víno

22. 11.

Benefiční koncert pro Dětský domov v Krompachu

28. 11.

Slavnostní otevření Vánoční výstavy Ivy Hüttnerové + beseda s autorkou

29. 11.

Adventní trhy na Chvalské tvrzi

29. 11.

Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi

29. 11.

Slavnostní otevření Pohádkové vánoční výstavy ze dřeva a keramiky

29. 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 I. Budweiserová)

12. 12.

Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou a vánočními tradicemi

13. 12.

Pohádková neděle na zámku se skřítkem Matýskem a vánočními tradicemi

20. 12.

Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních Počernicích – soutěž v pečení
a vyhlášení vítězů

24. 12.

Živý betlém na Chvalském zámku

Akce MČ Praha 20 a některých organizací na Chvalském zámku (bez svateb) r. 2015
20. 1. Zámecké setkání pro seniory
21. 1. Školení zastupitelů
23. 1. Setkání starostů okolních obcí
29. 1. Setkání Rady MČ Praha 20 s občany
9. 2. Pracovní setkání zastupitelů
17. 2. Zámecké setkání se seniory
23. 2. Místní agenda 21 – Předávání zkušeností nové praxe
24. 2. Setkání Rady MČ Praha 20 s občany – koncepční rozvaha o rozvoji území
2. 3. Výroční členská schůze ZO Senioři
9. 3. Zastupitelstvo MČ Praha 20
17. 3. Zámecké setkání se seniory
23. 3. Setkání Rady MČ Praha 20 s občany ke Sportovní hale
30. 3. Výroční členská schůze Svazu postižených
9. 4. Ocenění pedagogických pracovníků
20. 4. Zastupitelstvo MČ Praha 20
21. 4. Zámecké setkání se seniory
4. 5. Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 20
18. 5. Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 20
19. 5. Zámecké setkání se seniory
2. 6. Vítání občánků
15. 6. Zastupitelstvo MČ Praha 20
16. 6. Zámecké setkání se seniory
7. 9. Zastupitelstvo MČ Praha 20
8. 10. Vítání občánků
12. 10. Kulatý stůl MČ Praha 20
15. 10. Akce k 110. výročí založení Místní veřejné knihovny – beseda s V. Vondruškou
20. 10. Zámecké setkání se seniory
26. 10. Setkání zastupitelů u kulatého stolu
10. 11. Zámecké setkání se seniory
20. 11. Dámská svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupitelkami na víno
23. 11. Setkání Rady MČ Praha 20 s občany
7. 12. Zastupitelstvo MČ Praha 20

Čarodějnice na Chvalské tvrzi 2015. Foto A. Kohoutová.

4. Návštěvnost a tržby Chvalského zámku za rok 2015
Příspěvková organizace Chvalský zámek hospodaří samostatně od 1. 10. 2011, a to se
skvělými výsledky, přičemž ani rok 2015 nebyl výjimkou. Bez jakéhokoli navýšení běžného
vstupného jsme dosáhli výborných výsledků.
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.
Trend návštěvnosti i tržeb lehce poklesl, avšak stále je velmi vysoký. V roce 2015 nás
navštívilo celkem 22 301 návštěvníků. Lehký pokles oproti roku 2014 a 2013 byl zapříčiněn
cílením výstav na starší návštěvníky (Odysseova dobrodružství – děti školního věku) a na
dospělé, kteří výstavy navštěvují o něco méně než nejmladší návštěvníci.
Nejúspěšnějším výstavním projektem roku 2015 se stala výstava Odysseova dobrodružství
aneb Staň se hrdinou!, kterou navštívilo 6 156 návštěvníků, druhou nejnavštěvovanější
výstavou byl Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař dětem s 4 150 návštěvníky a
velmi zdařile si vedly i výstavy Vánoční výstava Ivy Hüttnerové, Ptačí svět a lastury všech
moří na zámku a Krysáci se vracejí na zámek a Broučci – Loutky Z. Podhůrského.
Nejlepším měsícem v celém roce 2015 se stal duben s návštěvností 2 547 návštěvníků a
tržbou ze vstupného 106 080 Kč, následoval prosinec s návštěvností 2 392 návštěvníků a
tržbou ze vstupného 102 170 Kč a poté listopad s návštěvností 2 309 návštěvníků a tržbou
ze vstupného 99 450 Kč. Výběr a realizaci výstav má na starosti kurátor Ondřej Sedláček,
který úzce spolupracuje i s ostatními zaměstnanci.
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 se zaskvěl návštěvností 25 131 návštěvníků,
- rok 2014 překonal všechny rekordy s návštěvností 27 569 návštěvníků.
- rok 2015 zaznamenal lehký pokles s návštěvností 22 301 návštěvníkem.
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 2015: 943 740 Kč.
Co se týče hospodářského výsledku Chvalského zámku, pak zisk z hlavní činnosti tvořil
182 534 Kč a zisk z doplňkové činnosti 336 213 Kč před zdaněním. Dle rozhodnutí MČ
Praha 20 jsme však odvedli zisk z hlavní činnosti svému zřizovateli. V souvislosti s tímto
rozhodnutím tedy hospodářský výsledek Chvalského zámku tvoří pouze zisk z doplňkové
činnosti, stejně jako v roce 2014. Původní hospodářský výsledek (před odvodem zřizovateli)
čítal 518 747 Kč před zdaněním, tj. 494 407 Kč po zdanění. Nyní je to 336 213 Kč před
zdaněním, tj. 311 837 Kč po zdanění, tj. pouze zisk z doplňkové činnosti.

Srovnání návštěvnosti v letech 2010 - 2015

Srovnání tržeb v letech 2010 - 2015

5. Personální zajištění
V roce 2015 zůstala organizační struktura zámku a počet zaměstnanců stabilní – stejně jako
v minulých letech. Celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru byl i v roce 2015
devět a do poloviny roku dva pracovníci jsou zaměstnáni na dohodu. Od 1. 7. 2015 byla
redaktorka Hornopočernického zpravodaje (dohoda o pracovní činnosti) převedena pod MČ
Praha 20. Druhá dohoda o provedení práce (úklid zámeckých prostor) zůstala beze změny.
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 (do 30. 6. 2015)
 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 a stále vykazují vysokou kvalitu a aktuálnost



na stránkách Chvalského zámku jsou odkazy na partnery a spolupracující subjekty



velký rozmach zaznamenala 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) a v mnoha 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, Pražský deník, Deník Právo, Naše Praha 9,
Parlamentní listy, 24 hodin, Sluníčko, Mateřídouška a další)



V magazínu Deníku Právo vyšel v dubnu 2015 velký článek (3 strany) o akcích
Chvalského zámku pod názvem „V podzemních chodbách se už děti neztrácejí“ –
autorka Lucie Fialová na základě rozhovoru s ředitelkou A. Kohoutovou.



Česká televize, program Déčko, natočeny reportáže: výstava Odysseova
dobrodružství aneb Staň se hrdinou (13. 2. 2015) a výstava Rumcajs zámeckým
pánem aneb Radek Pilař dětem (28. 8. 2015).



Televize: ředitelka zámku několikrát vystupovala s propagací výstav v TV,
konkrétně TV Praha (Rumcajs zámeckým pánem, 8. 7. 2015)



pokračovali jsme ve spolupráci s některými rozhlasovými stanicemi (např. ČR 1,
ČR 2, ČR 3, ČR Regina, Impuls, Blaník, Kiss 98, Bonton a Radio City).



využívána byla i placená propagace – např. ve svatebních bulletinech a v PIS



byl vydán stolní kalendář na rok 2016 Horní Počernice: Příroda a sport - 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 - Čarodějnice 2015
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
Účelová dotace na výstavu
Celkem

doplňková
hlavní činnost činnost
celkem
956 405,00 Kč
956 405,00 Kč
403 384,00 Kč
218 100,00 Kč
88 112,00 Kč
206 167,00 Kč
206 167,00 Kč
275 307,00 Kč
275 307,00 Kč
794,00 Kč
92 1878,00 Kč
116 447,00 Kč
488 907,00 Kč
135 474,00 Kč
351 139,00 Kč
351 139,00 Kč
5 884 466,00
Kč
5 884 466,00 Kč
158 545,00 Kč
158 545,00 Kč
400 114,00 Kč
400 114,00 Kč
2,00 Kč
150 000,00 Kč
8 158 267,00
Kč

1 321 522,00 Kč

2,00 Kč
150 000,00 Kč
9 479 789,00 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
3 493 504,00
Kč
548 627,00 Kč
4 042 131,00 Kč
491 395,00 Kč
51 767,00 Kč
543 162,00 Kč
4 173 368,00
Kč
384 915,00 Kč
4 558 283,00 Kč
8 158 267,00
Kč
985 309,00 Kč
9 143 576,00 Kč

Celkový hospodářský výsledek za rok 2015
Hlavní činnost:
původní zisk 182 534 Kč jsme odvedli zřizovateli MČ Praha 20, zbyla 0.
Doplňková činnost

zisk 336 213 Kč

Celkový zisk před zdaněním
Celkový zisk po zdanění

336 213 Kč (před odvodem MČ 518 747 Kč)
311 837 Kč (před odvodem MČ 494 407 Kč)

8. Výsledek hospodaření za rok 2015
Náklady a výnosy hlavní činnosti
POLOŽKA

Skutečnost
% před

2015

Skutečnost
K 31. 12.
2015

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
Čarodějnice
Kalendář HP
HPZ

1.027.800
1.144.723
3.187.000
2.377.500
271.000
718.500
21.000
70.000
0
756.077
0
380.000
85.000
650.000

1.140.388
1.437.648
3.587.113
2.630.766
234.629
862.738
23.961
69.648
189.268
756.077
0
444.719
61.316
541.738

110,95
124,34
112,55
110,65
86,58
120,07
114,10
99,50

117,03
72.13
85,54

1.140.388
1.437.648
3.587.113
2.630.766
234.629
862.738
23.961
69.648
189.268
756.077
0
444.719
61.316
541.738

Náklady celkem

7.230.600

8.158.267

112,83

8.158.267

1.365.000
900.000
0
85.000
380.000
0
0
5.865.600

1.565.142
956.405
794
88.112
403,384
116.447
558.659
5.884.466
150.000
8.158.267

114,66
106,27

1.565.142
956.405
794
88.112
403,384
116.447
558.659
6.067.000
150.000
8.340.801

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

UR

7.230.600

odvodem MČ

100,00

103,67
106,15

100,32
0
112,83

0

182.534

Náklady a výnosy doplňkové činnosti
POLOŽKA

Skutečnost
% před

2015

Skutečnost
K 31. 12.
2015

189.200
70.200
527.000

287.637
75.242
563.692

152,03
107,18
106,96

287.637
75.242
563.692

370.000

410.524

110,95

410.524

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
Výnosová část
Prodej zboží
Pronájmy
Zpracování mezd pro PO
HPZ inzerce
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

140.000
17.000
0
70.000
856.400

138.103
15.065
0
58.738
985.309

100.000
180.000
440.000
200.000
7.000
0
0
0
927.000

206.167
275.307
470.080
351.139
0
2
18.827
0
1.321.522

98,65
88,62
83,91
115,05

206,17
152,95
106,84
175,57
0

142,56

206.167
275.307
470.080
351.139
0
2
18.827
0
1.32.522

336.213

336.213

336.213
24.340
311.837

518.747
24.340
494.407

9. Závěrečné hodnocení
Chvalský zámek v roce 2015 upevnil a stabilizoval své postavení v široké škále
kulturních organizací hlavního města Prahy. 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.
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

duben 2016

138.103
15.065
0
58.738
985.309

