
 
 
 
 
 

 

 

 

Výroční zpráva  

o činnosti příspěvkové organizace  

Chvalský zámek 

za rok 2019 
 

 

 

                                                                                                                        Foto Šimon Dejmek 



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 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 prostor pro firemní a jiná setkání a svatby 

• zpracování mezd školám 

• příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Shrnutí roku 2019 
 

Všeobecné shrnutí a velké výstavní projekty:  
 
Rok 2019 byl osmým uceleným rokem samostatného hospodaření příspěvkové organizace 
Chvalský zámek a našim návštěvníkům jsme nabídli 329 dnů kulturních a výjimečných zážitků 
v jejich volném čase.  
V roce 2019 jsme připravili 5 velkých výstavních projektů zaměřených na cílovou skupinu: 
rodiny s dětmi, školy a širokou veřejnost. 
Nejúspěšnější výstavou z hlediska návštěvnosti byla v roce 2019 interaktivní výstava SVĚT 
KOSTIČEK (12. 1. – 14. 4. 2019). Partnerem výstavy se stala Českomoravská stavební 
společnost s. r. o., která přípravu výstavy podpořila finančně.  
Výstavu navštívilo za pouhé 3 měsíce trvání celkem 11 274 návštěvníků a celková tržba za 
výstavu i doprovodné akce dosáhla 553 820 Kč.  
 

 
                                                                                            Výstava Svět kostiček, foto Kamil Tatar 

Další stěžejní výstavní projekty roku 2019:  
 

• Umění loutky (20. 4. – 25. 8. 2019); 4 583 návštěvníků a 242 240 Kč tržba,  

• Chaloupka na vršku – pohádkový svět Šárky Váchové (31. 8. – 24. 11. 2019) – 5 899 
návštěvníků a 285 070 Kč tržba  

• Jihočeské betlémy ze sbírky Muzea Jindřichohradecka + Dřevo, dřívko, dřevíčko (30. 
11. 2019 - 2. 2. 2020); 4 463 návštěvníků a 224 990 Kč tržba,  

 
V roce 2019 navštívilo Chvalský zámek 26 219 návštěvníků, tržba ze vstupného činila celkem 
1 306 120 Kč. Kč. Jednalo se tak o druhý nejúspěšnější rok v zámecké historii vůbec – co do 
počtu návštěvníků i celkové tržby ze vstupného. 
Výsledek hospodaření Chvalského zámku za rok 2019 je tvořen zlepšeným 
hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 163 857 Kč a ziskem v doplňkové 
činnosti 215 488 Kč.  



Novinky roku 2019:  
 
I v roce 2019 jsme připravili bohatý kulturní program stávající z akcí tradičních, které jsou 
našimi návštěvníky každoročně očekávány a které se snažíme dále kvalitativně rozvíjet a 
obohacovat o nové podněty. Veřejnosti jsme úspěšně představili i několik novinek a některé 
z nich máme v plánu rozvíjet i v dalších letech.   
 
Program doprovodných akcí k výstavám jsme hned na začátku roku doplnili novou aktivitou 
cílící na rodinu. V duchu únikových her jsme připravili téměř měsíčně se opakující akci 
s názvem Detektivní víkend aneb pátrej na vlastní pěst!, která umožňuje návštěvníkům zažít 
detektivní dobrodružství na pozadí historických zámeckých příběhů spolu se svou rodinnou 
partou. Scénáře pro tyto akce připravujeme v rámci svého produkčního oddělení a během 
roku nabízíme tři nové detektivní příběhy. V roce 2019 se na Chvalském zámku pátralo 
celkem 28 dní a během té doby akci navštívilo 2 886 návštěvníků.  
 
Na podzim jsme společně se Základní školou Stoliňská a počernickými skauty připravili 
několik akcí k výročí 30 let od sametové revoluce. Po stopách Ferdinanda Vaňka byl název 
naučné stezky, kterou jsme posunuli mimo teritorium Chvalského zámku a školáci i rodiny 
s dětmi mohli procházet naší městskou částí a poznávat místa spojující Horní Počernice 
s lidmi, kteří se nebáli jít proti proudu. Pro školy i pro širokou veřejnost jsme připravili třídenní 
exkurz do doby před rokem 89 formou retro výstavy v zámeckých salóncích, která příchozím 
měla připomenout některé momenty jejich dětství, dospívání či dospělosti.  
 
V areálu Chvalského zámku byla v průběhu roku 2019 dokončena rekonstrukce posledního 
historického objektu, který byl dne 11. října 2019 svěřen do výpůjčky a provozování 
příspěvkové organizaci Chvalský zámek. Chvalskou stodolu jsme společně a slavnostně 
otevřeli ve čtvrtek 30. října a Horní Počernice tak získali nový dlouho očekávaný prostor pro 
spolkový a kulturní život obce. 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



Další kulturní a společenské akce, soutěže a aktivity Chvalského zámku: 
 
V roce 2019 jsme připravili tyto akce:  

• Strašidelná noc na Chvalském zámku (noční prohlídka zámku pro děti i rodiče 
umocněná přítomností oživlých přízraků a zámeckých strašidel) 
 

 
                                                                         Strašidelná noc na zámku, foto Stanislav Čihák 
 

• Nocování na zámku s vílou Ohnivkou, Meluzínkou a skřítkem (zábavné nocování dětí 
na zámku spojené s cestou za pokladem a hostinou) 

• Detektivní víkendy či týdny, novinka roku 2019 přinesla nové podněty pro malé i velké 
návštěvníky zámku a výstav. Během roku jsme nabídli celkem 28 dní této aktivity.  
 

 
                                                            Detaktivní týden na zámku, foto Anna Herianová 



 

• Čarodějnice na Chvalské tvrzi (Největší hornopočernickou akci jsme připravili společně 

se svým zřizovatelem Městskou částí Praha 20 a agenturou Royal Emma. Ve 
večerním programu jsme nabídli známé kapely a interprety: Michala Pavlíčka, Báru 
Basikovou, Viléma Čoka, AC DC CZECH REVIVAL i kapelu Laura a její tygři). Celková 
účast dosáhla 4 949 platících návštěvníků.)  
 

 
                Čarodějnice 2019: Michal Pavlíček, Bára Basiková a Vilém Čok, foto Lenka Bartáková 
 

• Svatojánský bál princezen, rytířů a princů (zábavné odpoledne s tancem a hrami pro 
děti i jejich rodiče) 
 

 
                      Svatojánský bál princezen a rytířů na zámeckém nádvoří, foto Kamil Tatar 



 

• Hradozámecká noc, kterou připravujeme v rámci projektu Národního památkového 
ústavu (speciální komentované prohlídky se zámeckou chůvou a divadelní představení 
oblíbeného Víti Marčíka o šípkové Růžence na zámeckém nádvoří) 

• Tajemná noc na Chvalském zámku (dobrodružná cesta zámkem pro děti) 

• Svatoludmilská pouť s celodenním programem, který zahrnoval pouťové atrakce a 
stánky, Pohádku z budíku na nádvoří zámku v podání autorského divadla Pavla Šmída 
(ve spolupráci se spolkem SHM Klub Praha – Počernice), zábavný doprovodný 
program pro děti laděný ve středověkém duchu a večerní koncert Jana Spáleného a 
ASPM. 
  

             
                                                              Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi, Foto Lenka Bartáková 

 

• Akce k výročí 30 let od sametové revoluce s názvem Jak se žilo před rokem 89: 
populárně naučná stezka „Po stopách Ferdinanda Vaňka“, Retro odpoledne na zámku 
(třídenní exkurz formou interaktivní výstavy s živými obrazy do období před listopadem 
89), beseda pro dospělé na téma STB s badatelem Radkem Schovánkem. Akce jsme 
připravili společně se ZŠ Stoliňská a počernickými skauty. 

• Svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupiteli na víno ve spolupráci s MČ Praha 
20 

• Adventní trhy na Chvalské tvrzi, v rámci nichž proběhla i akce MČ Praha 20 Ježíškova 
pošta spojená s rozsvícením vánočního stromu.  Pro akci Ježíškova pošta jsme zajistili 
hudební program. Zazpíval soubor Paleček ze ZUŠ Horní Počernice, pěvecký sbor 
Rokytka z Dolních Počernic a muzikálová zpěvačka z Horních Počernic Klára 
Jelínková a zpěvačka Magdaléna Moudrá. 

 
Společně s místními příspěvkovými organizacemi a spolky jsme i letos nabídli několik 
tradičních akcí pro širokou veřejnost:  

• Zavírání Vánoc se třemi králi a živými velbloudy  

• Masopustní průvod  

• Počernické kuře 

• Počernická světýlka 

• Živý betlém  



 

        
                                                                                        Zavírání Vánoc, Foto Lenka Bartáková 

 
Další aktivity, které jsme v roce 2019 zajišťovali a nabízeli: 

• komentované prohlídky, komentované prohlídky s kostýmovaným průvodcem pro 
školní a jiné kolektivy a školní výlety na klíč 

• celoroční věrnostní soutěž pro děti: O kouzelný plamínek víly Ohnivky (V roce 2019 se 
této soutěže zúčastnilo 1 338 dětí. Dobrodružství víly Ohnivky mohou děti sledovat 
formou komiksu v Hornopočernickém zpravodaji. Příběhy píše a kreslí výtvarník a 
grafik Kamil Tatar.) 

• pohádkové víkendy (komentované prohlídky zámku a výstav s pohádkovými či 
filmovými postavami) 

• narozeninové oslavy (dětské oslavy, které moderují pohádkové postavy Chvalského 
zámku) 

• soutěže  
- fotografická soutěž (na téma Horní Počernice poetické) 
- výtvarné soutěže pro děti (na téma Očima legopanáčka, 224 účastníků a Tohle je 

můj večerníček, 466 účastníků) 
- soutěž amatérských pekařů a cukrářů (Chvála pečení aneb jak se peče v HP) 

• grafické zpracování a výrobu hornopočernického stolního kalendáře 

• produkci měsíčního periodika Hornopočernický zpravodaj včetně administrace inzerce 

• provoz městského infocentra 

• zázemí včetně provozního zajištění pro akce MČ Praha 20 (zasedání zastupitelstva, 
kulaté stoly zastupitelů, setkání radních s občany, svatby, vítání občánků, předávání 
státního občanství) 

• pronájmy prostor pro konference, školení, svatební obřady (mimo obřadní místnost), 
rodinné oslavy apod. 

• zpracovávání mezd hornopočernických škol a příspěvkových organizací 

 
 
 
 



3. Přehled výstav a akcí konaných na Chvalském zámku  
    v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 
 
Velké výstavní projekty  
 

 
Výstava Umění loutky, při níž byla realizována spolupráce s festivalem scénografie a divadelního 
prostoru Pražské Quadriennale 2019. Výstavu navštívilo i několik desítek zahraničních hostů (účastníků 
festivalu) z celého světa, foto Kamil Tatar 
 
 

Termín Název výstavy 

12. 1. - 14. 4. SVĚT KOSTIČEK 

20. 4. - 25. 8. UMĚNÍ LOUTKY 

31. 8. - 24. 11. 

CHALOUPKA NA VRŠKU - pohádkový svět 
Šárky Váchové 

30. 11. - 2. 2.  

JIHOČESKÉ BETLÉMY - ze sbírky Muzea 
Jindřichohradecka 

30. 11. - 2. 2. 

DŘEVO, DŘÍVKO, DŘEVÍČKO - poznávej, 
objevuj, hraj si 

 
 
 
 

 
 
 



Výstavy moderního umění v prodejní galerii a kočárovně  
 
Prodejní galerie a kočárovna Chvalského zámku nabízela i v roce 2019 své prostory k 
pronájmu umělcům z řad výtvarníků, sochařů či fotografů, kteří zde mohli představit svá díla 
veřejnosti. Výstavní prostory jsme opět poskytli i počernickým výtvarníkům napříč základními 
školami v rámci výtvarné soutěže Talent Horních Počernic a také pro výstavu dětských prací 
Madame Humanité.  
 

Termín Název výstavy 

8. 1. - 3. 2. Helena Kuthanová, Chceš zažít víc než jeden svět? 

12. 2. - 31. 3. 
Jarmila Králová, Výstava obrazů žáků ateliéru J. 
Králové 

3.  - 30. 4. Gymnázium Na Pražačce, Proces 

4. 5. - 2. 6. Dalibor Koloc, Krajina kreslená a malovaná 

6. 5. - 2. 6. Věra Ema Tataro, Obrazy 

10. - 26. 6. Talent Horních Počernic - Lidé kolem nás 

29. 6.  - 25. 8. Vojtěch Vlk, TranSpiRituals 

6. - 25. 8. Anna Králíková, Ušito z kousků 

1. - 30. 9. 1. ČKFA, 130 let ČKFA Nekázanka 

2. - 31. 10. Výstava obrazů Madame Humanité 2019 - 8. ročník 

2. 10. - 3. 11. Ze života ZUŠ 

5. - 24. 11. Obrazy Ing. Hany Skallové a studentů 1.KŠPA Praha 

29. 11. - 5. 1. 
Klub tradičního patchworku PBK,Patchworkový čas 
vánoční 

30. 11. - 30. 1. 
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a 
řemeslná, Tak se ukaž 

 
 
 
 
Akce Chvalského zámku pořádané v roce 2019 
 

5. 1. Dřevěná dílnička pro děti v rámci vánoční výstavy 

6. 1. Zavírání Vánoc na Chvalském zámku se třemi králi  

8. 1. 
Chceš zažít víc než jeden svět? - vernisáž výstavy Heleny 
Kuthanové 

19. - 20. 1. Detektivní víkend pro děti 

1. - 2. 2. Pohádkové nocování na zámku pro děti 

12. 2. Vernisáž výstavy žáků z ateliéru Jarmily Králové 

23. - 24. 2. Detektivní víkend pro děti 

25. 2. Slavnostní ocenění vítězů výtvarné soutěže - Očima legopanáčka 

3. 3. Masopustní průvod na Chvalský zámek 

9. 3. Strašidelná noc na Chvalském zámku 

22. - 24. 3. Prodloužený detektivní víkend pro děti 

3. 4. Vernisáž výstavy Proces - Gymnázium Na Pražačce 

13. 4. Autobusový den    

27. 4. Veterán party na Chvalské tvrzi (Klub historických vozidel HP) 



28. 4. Pohádková neděle s čarodějnicí 

30. 4. 
Čarodějnice na Chvalské tvrzi (Michal Pavlíček, Bára Basiková, 
Vilém Čok, Laura a její tygři i ACDC revival) 

7. 5. Vernisáž výstavy Krajina kreslená a malovaná Dalibora Koloce 

11. 5. Festival historického tance 

17. - 19. 5. Prodloužený detektivní víkend pro děti 

31. 5. ZUŠ OPEN - koncert na nádvoří 

9. 6.  Kytarový koncert na nádvoří 

10. 6. 
Pražské Quadriennale 2019 - speciální komentované prohlídky 
pro dospělé s M. Jiráskovou 

10. 6. Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic 

10. 6. Slavnostní ocenění vítězů fotografické soutěže 

16. 6. Svatojánský bál 

22. - 23. 6. Detektivní víkend pro děti 

13. - 19. 7. Detektivní týden pro děti 

5. 8.  Ušito z kousků - vernisáž výstavy Anny Králíkové 

16. - 18. 8.  
Velký pohádkový víkend pro děti (letní kino, zámecká cukrárna a 
komentované prohlídky s princeznami) 

31. 8. 
Hradozámecká noc na Chvalském zámku (divadlo Víti Marčíka a 
speciální komentované prohlídky se zámeckou chůvou) 

5. 9. Vernisáž výstavy 130 LET 1. ČKFA Nekázánka 

7. 9. Hudební odpoledne s večerníčky 

14. 9. Tajemná noc na Chvalském zámku 

15. 9. Svatoludmilská pouť 

15. 9. Divadlo Pohádka z budíku - zámecké nádvoří 

15. 9. Koncert na nádvoří - Jan Spálený a ASPM 

18. 9. Vernisáž výstavy Chaloupka na vršku 

19. 9. Večeře pro partnerská města 

20. 9. Hudební festival u sv. Ludmily - koncert v zámeckém sále 

27. - 29. 9. Prodloužený detektivní víkend pro děti 

2. 10.  Vernisáž výstavy Ze života ZUŠ - ZUŠ Horní Počernice 

5. 10. Hudební odpoledne s večerníčky 

14. 10. - 30. 
11. 

Po stopách Ferdinanda Vaňka - naučná stezka Horními 
Počernicemi 

18. - 20. 10. Prodloužený detektivní víkend pro děti 

31. 10. Slavnostní otevření Chvalské stodoly 

4. - 6. 11.  Jak se žilo před rokem 89 - třídenní výstava pro školy 

5. 11. Vernisáž výstavy H. Skallové a studentů jejích škol 

6. 11.  
Retro odpoledne na Chvalském zámku aneb jak se žilo před 
rokem 89 

8. - 10. 11. Prodloužený detektivní víkend pro děti 

10. 11. Počernická světýlka 

11. 11. Co se stalo s STB? - beseda s Radkem Schovánkem 

15. 11. Svatomartinská jízda 

24. 11. Benefiční koncert pro Krompach 

28. 11. 
Vernisáž výstavy Patchworkový čas vánoční - Klub tradičního 
patchworku PBK 



1. 12. Adventní trhy na Chvalské tvrzi 

1. 12. Pohádková neděle s vílou Ohnivkou 

1. 12. Vánoční veselí centra MUMRAJ v Kočárovně 

1. 12. Rozsvícení vánočního stromu a Ježíškova pošta 

14. 12. Pohádková sobota s Popelkou 

15. 12. Pohádková neděle s rytířem 

18. 12. Soutěž Chvála pečení aneb jak se peče v Horních Počernicích 

24. 12. Živý betlém na Chvalském zámku 

 
   

            
                                             Počernická světýlka, Foto Lenka Bartáková 

 
 



4. Návštěvnost a tržby Chvalského zámku za rok 2019 
 
Příspěvková organizace Chvalský zámek hospodaří samostatně od 1. 10. 2011. Díky dobře 
nastavené galerijní koncepci se zajímavou nabídkou a doprovodnými aktivitami se 
dlouhodobě daří oslovovat cílovou skupinu, kterou jsou rodiny s dětmi, školy i široká veřejnost. 
V roce 2019 navštívilo Chvalský zámek 26 219 návštěvníků a tržba ze vstupného dosáhla 
1 306 120 Kč.  
Návštěvnost i tržba ze vstupného má mírně rostoucí tendenci a je naší snahou udržet oba 
ekonomické ukazatele v režimu trvale udržitelného rozvoje. 
 
Výsledek hospodaření Chvalského zámku za rok 2019 je tvořen ziskem z hlavní činnosti ve 
výši 163 857 Kč a ziskem v doplňkové činnosti 215 488 Kč.  
 

Srovnání návštěvnosti a příjmů ze vstupného v letech 2010 až 2019 
 

Rok Počet návštěvníků Příjmy ze vstupného 

2010 10 940 295 150 

2011 16 730 432 520 

2012 21 493 921 840 

2013 25 131 1 016 230 

2014 27 569 1 085 675 

2015 22 301 943 740 

2016 22 431 1 307 310 

2017 21 401 1 077 850 

2018 23 020 1 083 590 

2019 26 219 1 306 120 

 
 
 

Srovnání návštěvnosti v letech 2010 – 2019 
 

 
 

 
 

 



Srovnání příjmů ze vstupného v letech 2010 – 2019 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Chvalská stodola  
 
V posledním čtvrtletí roku 2019 nám byl svěřen do výpůjčky i nový prostor Chvalská stodola, 
který v samém závěru roku přinesl spoustu krásných kulturních příležitostí a zážitků ale i 
náročných momentů při jeho uvádění do provozu.  
Chvalská stodola je primárně místem, které nabídne důstojné prostory pro akce Městské části 
a spolků zde působících. Povaha rekonstrukce stodoly reagovala i na rostoucí poptávku 
obyvatel po prostoru, kde lze organizovat větší akce spojené s tancem. Při přípravě 
dramaturgie programu jsme proto velkou část vyčlenili pro pravidelné kulturní zážitky, které 
dokážou tuto poptávku naplňovat a přinést nové podněty do Horních Počernic – v tuto chvíli již 
máme naplánované termíny čtyř kurzů tanečních pro dospělé během celého roku, 
připravujeme pravidelné Tančírny s orchestrem naší Základní umělecké školy a podporujeme 
akce nabízející lidovou hudbu s tancem.  
Chvalská stodola i díky svému technologickému vybavení nabízí prostor a skvělé zázemí pro 
pronájmy typu konference, semináře, firemní školení či večírky, plesy i narozeninové a 
svatební oslavy. Vyhledáváním těchto finančních příležitostí chceme do budoucna podpořit 
provoz Chvalské stodoly a akce naší městské části i spolkového života. 
 

 
                               Slavnostní otevření Chvalské stodoly 31. října 2019, foto Lenka Bartáková 

 

Termín Akce pro veřejnost 

říjen - prosinec  
Taneční pro dospělé organizované taneční školou 
ARTIMO 

31. 10. 
Slavnostní otevření Chvalské stodoly spojené 
s koncertem Prague cello quartet 

4. 11.  

 
Ples seniorů pořádaný MČ Praha 20 

 
5. 11. 

Den otevřených dveří pro veřejnost pořádaný MČ Praha 
20 

 
               říjen - prosinec 

 
Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o. 

 
8. 12. 

 
Rybova vánoční mše 

  14. 12.  

 
Vánoční ples organizovaný taneční školou ARTIMO  

 



6. Personální zajištění  
 
V roce 2018 došlo k personální změně na pozici ředitelky. Ke dni 31. 1. 2018 odešla po 6,5 
letech úspěšného vedení ze své funkce Mgr. Alexandra Kohoutová. Novou ředitelkou se stala 
dosavadní produkční Růžena Beránková, DiS.. Na pozice produkčních nastoupila Anna 
Herianová a Klára Tökölyová. Celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru byl v 
roce 2018 deset a jeden pracovník byl zaměstnán na dohodu o provedení práce.  
Pracovní místa a náplň práce na jednotlivých pozicích: 
 
ředitelka Chvalského zámku (plný úvazek): Růžena Beránková, DiS.  

⚫ zajišťuje péči o kulturní památku Chvalský zámek a kulturní prostor Chvalská stodola, 
koordinuje jejich 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  
⚫ zodpovídá za programovou náplň Chvalského zámku a podílí se na její tvorbě 
⚫ organizuje a zodpovídá za propagaci a marketing  
⚫ vyhledává nové možnosti financování kulturních projektů Chvalského zámku  
⚫ úzce spolupracuje s Radou MČ a příslušnými odbory ÚMČ 
⚫ zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce, pracovního řádu a dalších právních 

předpisů 
 
účetní, ekonom (zástupce ředitelky) – plný úvazek: Tomáš Krutský 

⚫ vede účetnictví Chvalského zámku, odpovídá za věcnou i finanční správnost  
⚫ 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): Ondřej Sedláček, DiS.  

⚫ zajišťuje výstavní činnost Chvalského zámku 
⚫ koordinuje smlouvy, dohody, veškeré práce při instalaci výstav a realizace výstavních 

projektů 
⚫ zajišťuje plánování výstavní činnosti, kontakt s vystavovateli 
⚫ pomáhá při organizaci dalších kulturních akcí CHZ 
⚫ zajišťuje tvorbu plakátů a dalších propagačních a informačních letáků CHZ a HP 
⚫ podílí se na fotodokumentaci výstav a kulturních akcí  

 
produkční, průvodkyně (1/2 úvazek): Anna Herianová, Bc.  

⚫ spolupracuje na zajištění provozu kulturní památky Chvalský zámek 
⚫ aktivně se podílí na produkci pořádání výstav a kulturních akcí 
⚫ zajišťuje propagaci Chvalského zámku 
⚫ připravuje a organizuje soutěže, které vyhlašuje Chvalský zámek 
⚫ zajišťuje jako odborný průvodce komentované prohlídky pro skupiny 
⚫ podílí se na vytváření scénářů k akcím  

 
produkční, průvodkyně (1/2 úvazek): Klára Tökölyová, Mgr.  

⚫ spolupracuje na zajištění provozu kulturní památky Chvalský zámek 
⚫ aktivně se podílí na produkci pořádání výstav a kulturních akcí 
⚫ zajišťuje jako odborný průvodce komentované prohlídky pro skupiny 



⚫ 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): Andrea Prošková, DiS. 

⚫ řídí a zajišťuje chod recepce včetně rozdělení prací 
⚫ administrativně zajišťuje nákup a prodej zboží na recepci, včetně doplňování a 

inventarizace skladových zásob 
⚫ přijímá, zpracovává a koordinuje příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje 
⚫ zodpovídá za adekvátní chod svateb ze strany zámku 
⚫ 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, 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 (3/4 úvazek): Zuzana Dejmková 

⚫ 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, 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 (1/4 úvazek): Jana Sedláková  

⚫ 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 Kamil Tatar a technik Ludvík Bouda 

⚫ 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 

 
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 

 



7. Propagace a publicita 

  

• k základní prezentaci programu Chvalského zámku slouží webové stránky 
www.chvalskyzamek.cz a facebookový profil.  

• Chvalský zámek pravidelně informuje o dění na zámku a připravovaných akcích 
v periodiku MČ Praha 20 v Hornopočernickém zpravodaji a dalších periodicích 
sousedních obcí či městských částí (Jenštejnský občasník, Šestajovický dostavník, 
Devítka) 

• Chvalský zámek každý měsíc rozesílá elektronický newsletter informující o výstavách 
a akcích měsíce do ČTK, médiím (tisk, televize, rozhlas) a příznivcům na základě 
adresáře. 

• výborně funguje bezplatná prezentace prostřednictvím webových portálů: 
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, www.alik.cz atd. 

• pravidelně spolupracujeme s Českým rozhlasem (Regina, ČR 2) na propagaci výstav i 
jednorázových akcí 

• Chvalský zámek je prezentován v rámci projektu Národního památkového ústavu Klíč 
k památkám (www.klickpamatkam.cz) a od roku 2018 i v projektu Objevuj památky 
(www.objevujpamatky.cz) 

• pravidelně využíváme placenou měsíční propagaci v kulturním přehledu PIS (Pražské 
informační služby) a Kapky dětem (Kapesního katalogu volného času dětem)  

• pravidelně propagujeme prostřednictvím placených reklamních spotů na Rádiu City 

• spolupracujeme formou barteru s dětskými časopisy (Mateřídouška, Méďa Pusík) 

• využíváme možnost umístění reklamního banneru u zastávky Chvaly a u vstupu do 
Chvalského zámku, kde jsou prezentovány stěžejní výstavy a akce  

• pravidelně vylepujeme letáky na plakátovacích plochách v Horních Počernicích  
 
 
Napsali a natočili o nás v roce 2019:  
 
16. 1. 2019, Televize Praha, Chvalský zámek hostí velkou Lego výstavu (výstava Svět 
kostiček) 
20. 4. 2019, Loutkář, Umění loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem, (výstava 
Umění loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem) 
20. 4. 2019, Český rozhlas – Regina, Navštivte novou výstavu loutek na Chvalském zámku 
(výstava Umění loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem) 
21. 4. 2019, Český rozhlas, V Praze začíná výstava Umění loutky. Exempláře staré až 200 
let ukazuje jako umělecké dílo (výstava Umění loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla 
s Hurvínkem) 
24. 4. 2019, PrahaDnes.info, Výstava Umění loutky v Praze na Chvalském zámku otevřena 
(výstava Umění loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem) 
26. 4. 2019, Amatérská scéna, Od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem (výstava Umění 
loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem) 
26. 4. 2019, Náš Region (Praha), Umění loutky. Aneb od Kašpárků až po Spejbla 
s Hurvínkem (výstava Umění loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem) 
29. 4. 2019, Divadelní noviny, Od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem (výstava Umění 
loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem) 
27. 5. 2019, Televize Praha, Chvalský zámek ukazuje historii loutek (výstava Umění loutky 
aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem) 
16. 6. 2019, Blesk.cz, Předchůdci Spejbla a Hurvínka i vzácné divadélko: Ve Chvalech 
vystavují unikátní staročeské loutky (výstava Umění loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla 
s Hurvínkem) 

http://www.objevujpamatky.cz/


19. 8. 2019, Pražský patriot, Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi: Pouťový den plný 
zábavy (akce Svatoludmilská pouť) 
31. 8. 2019, Česká televize, ČT24, Mumie, Golem i vražedkyně. Hrady a zámky se nebojí 
v noci rozloučit s létem (výstava Chaloupka na vršku - pohádkový svět Šárky Váchové) 
Září 2019, Kultura OK, Chalouka na vršku – pohádkový svět Šárky Váchové aneb oči loutek 
či Tři ledoví muži … (výstava Chaloupka na vršku – pohádkový svět Šárky Váchové) 
Říjen 2019, Divoké víno, Šárka Váchová – Loutky (výstava Chaloupka na vršku – pohádkový 
svět Šárky Váchové) 
16. 12. 2019, Lidovky.cz, Vánoční Praha nabídne koncerty, trhy i betlém se zvířaty na střeše 
Lucerny (výstava Jihočeské betlémy z Muzea Jindřichohradecka) 
 
 
 
 

 
Produkční Chvalského zámku K. Tökölyová a A. Herianová v animačním studiu s výtvarnicí Šárkou 
Váchovou při natáčení dalších dílů večerníčku Chaloupka na vršku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    
 



8. Stručný přehled příjmů a výdajů Chvalského zámku 
 
Příjmy Chvalského zámku: 
    

  hlavní činnost 
doplňková 
činnost celkem 

Příjmy ze vstupného – na zámek   1 206 110,00 Kč           1 206 110,00 Kč 

Příjmy  - Čarodějnice 2019      491 961,00 Kč  491 961,00 Kč 

Příjmy z drobného prodeje        88 839,00 Kč 224 378,00 Kč 313 217,00 Kč 

Příjmy z pronájmů               272 993,00 Kč 272 993,00 Kč 

Dary        13 042,00 Kč             13 042,00 Kč 

Příjmy z ostatních služeb      104 183,00 Kč     522 156,00 Kč 626 339,00 Kč 

Příjmy z inzerce HPZ   340 071,00 Kč 340 071,00 Kč 

Příspěvek od zřizovatele 5 679 000,00 Kč         5 679 000,00 Kč 

Čerpání rezervního fondu 314 352,00 Kč            314 352,00 Kč 

Čerpání fondu odměn 364 390,00 Kč            364 390,00 Kč 

Vypořádání DPH                        

Chvalská stodola      230 000,00 Kč 114 250,00 Kč           344 250,00 Kč  

Účelové dotace       276 834,00 Kč           276 834,00 Kč 

Celkem 8 768 711,00 Kč 1 473 848,00 Kč 10 242 559,00 Kč 

 
Výdaje Chvalského zámku: 
 

  hlavní činnost 
doplňková 
činnost celkem 

Mzdové náklady (včetně DPP) 4 554 225,00 Kč 818 666,00 Kč 5 372 891,00 Kč 

Náklady na energie 392 372,00 Kč 43 597,00 Kč 435 969,00 Kč 

Ostatní provozní náklady 3 658 257,00 Kč 396 098,00 Kč 4 054 355,00 Kč 

C e l k e m 8 604 854,00 Kč 1 258 361,00 Kč 9 863 215,00 Kč 
    

 
 
 
 
 
Celkový hospodářský výsledek za rok 2019 
 
Hlavní činnost:                                              zisk 163 857 Kč 
Doplňková činnost:                        zisk 215 488 Kč  
Celkový zlepšený hospodářský výsledek:       379 345 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Výsledek hospodaření za rok 2019 

Náklady a výnosy hlavní činnosti    

POLOŽKA UR Skutečnost  % 

  2019 K 31. 12. 2019   

Nákladová část       

50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 800 000 1 042 323   

51 SLUŽBY CELKEM 1 250 000 1 243 510   

52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 4 082 000 4 554 225   

        mzdové náklady 3 001 000 3 325 289   

         z toho: OON      201 000 156 000   

       zákonné sociální pojištění 955 000 1 075 807   

       zákonné sociální náklady 56 000 77 243   

       jiné sociální náklady 70 000 74 886   

53 DANĚ A POPLATKY CELKEM 0 1 146   

551 ODPISY 228 000 241 279   

Chvalská stodola 0 230 461   

558 DDHM 220 000 99 299   

Čarodějnice 500 000 666 932   

Kalendář HP 95 000 46 591   

HPZ 950 000 291 282   

Pojištění, vypořádání DPH   187 806   

Náklady celkem 8 125 000 8 604 854   

        

Výnosová část       

60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ       

          vstupné 900 000 1 206 110   

          dary 7 000 13 042   

          kalendář HP 80 000 88 839   

          Čarodějnice  450 000 491 961   

          ostatní služby 0 104 183   

64 Čerpání RF a FO 0 678 742   

67 Příspěvek zřizovatele 5 679 000 5 679 000   

67 Dotace HPZ 950 000 276 834   

67 Dotace Chvalská stodola 0 230 000   

Výnosy celkem 8 066 000 8 768 711   

Hospodářský výsledek hlavní činnosti – zisk   163 857   

        

Náklady a výnosy doplňkové činnosti       
POLOŽKA UR Skutečnost  % 

  2019 K 31. 12. 2019   

Nákladová část       

50 Spotřebované nákupy celkem 162 000 326 209   

51 Služby celkem 67 000 68 638   

52 Osobní náklady 749 000 818 666   

z toho: mzdové náklady 540 000 591 613   



z toho: zákonné pojištění 185 000 212 136   

z toho: ostatní soc.náklady 24 000 14 917   

54 DPH a daň z příjmu 0 48   

55 DDHM 5 000 0   

HPZ náklady na inzerci 68 000 39 237   

Chvalská stodola 0 5 563   

Náklady celkem 1 051 000 1 258 361   

        

Výnosová část       

Prodej zboží 100 000 224 378   

Pronájmy 230 000 272 993   

Zprac.mezd pro PO 500 000 521 085   

HPZ inzerce 280 000 340 071   

Sponzorské dary 0 0   

Chvalská stodola 0 114 250   

Ostatní služby 0 1 071   

Výnosy celkem 1 110 000 1 473 848   

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – zisk    215 487   

        

Celkový hospodářský výsledek před zdaněním   379 343   

Daň z příjmu       

Celkový hospodářský výsledek po zdanění   379 344   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Závěrečné slovo a poděkování 
 
V roce 2019 jsme vstoupili do druhé dekády kulturního života Chvalského zámku. Určitě lze 
říci, že Chvalský zámek je již etablovanou kulturní institucí, která patří k vyhledávaným místům 
pro svoji programovou náplň a jasnou cílovou skupinu. Výstavy zaměřené na rodiny s dětmi 
oslovují návštěvníky nejenom z regionu ale i napříč celou republikou. 
 
Stále platí, že sílou Chvalského zámku je malý kolektiv zaměstnanců s velkými plány a 
rozmanitými schopnostmi a dovednostmi, kterým se daří společně vytvářet prostředí a kulturní 
nabídku, díky které se k nám návštěvníci rádi vracejí. 
 
Velké poděkování patří našemu zřizovateli Městské části Praha 20 za finanční i lidskou 
podporu – speciálně děkujeme Odboru sociálních věcí a školství za přívětivé metodické 
vedení a Odboru místního hospodářství za vytrvalou spolupráci při přípravě akcí pro veřejnost. 
 
 

 
                                                                         Živý betlém na Chvalském zámku, Foto Lenka Bartáková 

 
 
Většinu jednorázových kulturních akcí připravujeme bez podpory agentur. Na jejich přípravě 
spolupracujeme s místními spolky a dalšími příspěvkovými organizacemi a společně se nám 
daří přinášet tradici ale i nové podněty místní komunitě, návštěvníkům z celé Prahy i 
vzdálenějších míst. Poděkování za dlouhodobou spolupráci patří především spolku Molechet, 
spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, rodinnému centru MUMRAJ, 
DDM Horní Počernice, ZUŠ Horní Počernice, Knihovně Horní Počernice, Divadlu Horní 
Počernice, SHM Klubu Praha – Počernice, SKP HOPO, NZDM HoPo a ZŠ Stoliňská. 
Děkujeme také Policii ČR, Městské policii, dobrovolným hasičům i restauracím a provozovnám 
na Chvalské tvrzi: Restauraci Curry Tikka, Domu umění Špejchar, Restauraci Sezona, Hotelu 
Chvalská tvrz, restaurantu Mondi a Pizzerii La Trattoria Turbanti. 
 



 
Významnou oporou pro naše kulturní aktivity jsou naši donátoři, kteří podporují naši činnost 
finančně či materiálně. Děkujeme všem partnerům roku 2019, kterými jsou: 
Českomoravská stavební spořitelna a. s., D&D REALITY NORD s.r.o., Dobrá agentura s. r. o., 
Nivasaža Trade s. r. o., A-CT servis s. r. o., Coca-Cola HBC, POPE servis s. r. o., ROKA 
centrum s. r. o., BRENNTAG CR s. r. o., Garden Life CZ s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte 
s.r.o., LAMPS a. s., PROMINENT CZ s. r. o, ROTHLEHNER pracovní plošiny s. r. o., 
Fytomax, s. r. o., Svíčkárna Rodas a Nakladatelství Fragment. 
 
 
Těšíme se na přípravu nových výstavních projektů a kulturních akcí roku 2020 a na setkání 
s našimi návštěvníky, spolupracovníky, donátory a podporovateli, která nám přinášejí nové 
podněty a posouvají dále.  
Děkujeme za tyto impulsy! 
  
 
 

duben 2020                                                                                                     
Rozka Beránková 

ředitelka Chvalského zámku 
 
 


