Výroční zpráva
o činnosti příspěvkové organizace
Chvalský zámek
za rok 2020

Foto Markéta Michálková

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 – produkce (tisk a
grafika) 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
• prodej suvenýrů a upomínkových předmětů

2. Shrnutí roku 2020
Všeobecné shrnutí a velké výstavní projekty:
Rok 2020 byl devátým uceleným rokem samostatného hospodaření příspěvkové organizace
Chvalský zámek a zároveň rokem, který se kvůli pandemii nemoci Covid-19 nesmazatelně
zapsal do celoroční kulturní dramaturgie. Navzdory této nelehké době jsme našim
návštěvníkům nabídli 225 kulturních dnů na živo ve vnitřních prostorech a 99 dnů kultury
online či ve veřejném venkovním prostoru. Tedy na pouhých 42 dnů z celkových 366 se
zámek se svými aktivitami směrem k veřejnosti odmlčel zcela. Neznamená to ale, že se za
zdmi zámku nic nedělo. V oněch 42 dnech uzavření jsou zahrnuty i tři deinstalace a instalace
velkých výstav, příprava online programů a práce na údržbě, opravách a dezinfekci
zámeckých prostor. Část aktivit v rámci doplňkové činnosti byla po celý rok realizována bez
omezení.
V rámci naší stěžejní galerijní činnosti jsme v roce 2020 připravili 3 velké výstavní projekty
zaměřené na cílovou skupinu: rodiny s dětmi, školy a širokou veřejnost. Přesto, že celoroční
návštěvnost výstav a kulturních akcí ve vnitřních prostorech dosáhla vlivem pandemických
opatření pouze necelé poloviny roku předchozího, tj. 11 782 návštěvníků za celý rok, je třeba
přihlédnout k faktu, že 168 dnů z 225 jsme mohli nabízet kulturní akce a výstavní projekty jen
za zpřísněných opatření, např. omezujících skupinové prohlídky, návštěvy školních kolektivů a
pořádání doprovodných hromadných akcí.
Stěžejní výstavní projekty roku 2020:
•

Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku aneb nejen večerníčky Zdeňka
Smetany (8. 2. – 14. 6. 2020, otevřeno pouze 69 dnů); 4 054 návštěvníků a 214 715
Kč tržba.
Výstava představila v rámci galerijní části více jak 60 originálů z tvorby českého
výtvarníka Zdeňka Smetany, zapůjčených jeho rodinou, a nabídla i interaktivní hernu
se Smetanovými večerníčky pro děti v zámeckém sklepení. Pro velký zájem veřejnosti
byla tato interaktivní část rozšířena a prodloužena i po dobu letních měsíců.

Reportáž ČT 24 z výstavy Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku, foto Anna Herianová

•

•

Pojďte děti, budeme si hrát! (20. 6. – 23. 8. 2020); 4 292 návštěvníků a 213 345 Kč
tržba.
Prázdninová výstava ve třech výstavních podlažích nabídla interaktivní originální herní
prvky z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku, které umožnily návštěvníkům strávit
volný čas zábavně a vzdělávací formou.
LEONARDO – cesta do tvořivé mysli renesančního génia Leonarda da Vinci /
interaktivní výstava pro děti i dospělé (29. 8. - 30. 5. 2021) v době od 29. 8. – 31. 12.
2020 otevřeno pouze 59 dnů; 1 785 návštěvníků a 107 850 Kč tržba.
Chvalský zámek představil unikátní výstavu z produkce společnosti Objevárium. Navíc
díky spolupráci se společností Virtuplex s. r. o. si mohli návštěvníci některé
Leonardovy vynálezy prohlédnout i prostřednictvím virtuální reality.

Výstava Leonardo, foto Anna Herianová

Co se týče návštěvnosti i tržeb ze vstupného je třeba vyzdvihnout letní měsíce, které byly ve
srovnání s roky předešlými výrazně úspěšnější. Významný nárůst počtu návštěvníků
připisujeme společenskému apelu na plánování letních dovolených v České republice, ale
také díky našemu zapojení se do nových aktivit a programů podporujících tuzemský cestovní
ruch. Jmenujme například účast v projektu České léto s T-Mobilem či spolupráci s 2Media.cz.
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V roce 2020 navštívilo Chvalský zámek 11 782 návštěvníků, tržba ze vstupného činila celkem
625 750 Kč. Kč.
Výsledek hospodaření Chvalského zámku za rok 2020 je tvořen zlepšeným
hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 364 142 Kč a ziskem v doplňkové
činnosti 72 411 Kč.

Novinky roku 2020:
Připravovaný kulturní a společenský program pro rok 2020 jsme z důvodu pandemické situace
během roku stále měnili a v době uzavření hledali k našim návštěvníkům nové cesty ve
virtuálním světě či ve veřejném prostoru. Tento nový stav ovlivňující všechny obory včetně
kultury jsme přijali jako výzvu a v průběhu roku jsme současně s nabídkou upraveného
programu nabízeli i akce zcela nové, které vznikaly právě na základě nové celospolečenské
situace a v souladu s aktuálními vládními opatřeními. Některé novinky realizované právě na
základě omezených možností bychom však rádi dále rozvíjeli a nabízeli i v dalších letech.
Během roku jsme v rámci novinek v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 zpracovali a
našim návštěvníkům nabídli:
6 týdnů online soutěžních vzdělávacích kvízů s výhrami pro děti s výstavou Rákosníček,
Křemílek a Vochomůrka na zámku,
6 týdnů online soutěžních vzdělávacích kvízů s výhrami pro děti s výstavou Leonardo,
3 týdny online soutěžních kvízů s výhrami pro dospělé s výstavou Filmový svět Miloše Fikejze,
1 výstavu ve veřejném venkovním prostoru s názvem Otevřená galerie,
1 interaktivní projekt ve venkovním zámeckém prostoru s názvem Vánoční les,
1 výstavní prezentaci za okny Chvalského zámku s názvem Chvalští andělé.

Na podzim jsme připravili autorský online Adventní kalendář s chvalskými anděly pro děti
s obrázky výtvarnice Kláry Tökölyové a s příběhy Rozky Beránkové. Adventní kalendář byl
propojen s výstavní prezentací Chvalských andělů za okny zámku. Na základě úspěšnosti
zopakujeme výstavu za okny i v roce 2021 a dost možná tím vytvoříme žádanou tradici.
Adventní kalendář vydáme jako tištěnou publikaci, kterou budeme nabízet ke koupi
v Infocentru Chvalského zámku. Vytvořili jsme tak nový prodejní titul k podpoře doplňkové
činnosti.
V době otevření při omezení počtu návštěvníků komentovaných prohlídek jsme úspěšně
zrealizovali komorní komentované prohlídky určené jen pro jednotlivé rodiny. Větší zájem o
tento model ze strany návštěvníků i ekonomickou rentabilitu tohoto projektu jsme podpořili
díky navýšení počtu termínů pro komentované prohlídky.

Oblíbená detektivní pátrání, novinku roku 2019, jsme v době otevření mohli nabízet v delších
časových úsecích. Což bylo umožněno uvolněním prostor pro tuto akci z důvodu zrušení akcí
městské části Praha 20 či jiných pronájmů, které byly v tu dobu striktněji omezeny vládními
opatřeními. Vytvořili jsme tak bezpečný prostor pro návštěvníky a zároveň výrazněji
ekonomicky zhodnotili nabízenou akci.
V rámci doplňkové činnosti jsme nově nabízeli vánoční vouchery v dárkovém balení na akce
roku 2021.

Další kulturní a společenské akce, soutěže a aktivity Chvalského zámku:
V roce 2020 jsme připravili tyto akce:
•
•
•

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, úspěšnou novinku roku 2019 jsme dále kvalitativně a na
základě velkého zájmu i kvantitativně rozvíjeli. Během roku jsme nabídli celkem 61 dní
této aktivity.
Hradozámecká noc, kterou připravujeme jako partneři projektu Národního
památkového ústavu (program v roce 2020: divadelní a ohňová show skupiny Aventyr,
komentované prohlídky se zámeckým malířem Leonardem a renesanční kuchyně paní
Gabriely na zámeckém nádvoří)

Hradozámecká noc, foto Kamil Tatar

•

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

•

Svatoludmilská pouť s celodenním programem, který zahrnoval pouťové atrakce a
stánky, pohádka Duhová kulička aneb jak Vojta k šikovnosti přišel na nádvoří zámku
v podání Kejklířského divadla z Doudleb (ve spolupráci se spolkem SHM Klub Praha –
Počernice), zábavný doprovodný program pro děti laděný ve středověkém duchu a
večerní koncert kapely VLTAVA.

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 aneb z Divadla až na Chvalský zámek
• Štědrý den

Masopustní průvod aneb z Divadla až na Chvalský zámek, Foto Lenka Bartáková

Další aktivity, které jsme v roce 2020 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 2020 se
této soutěže zúčastnilo 742 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: místo, kam se rádi vracíme)
• výtvarné soutěže pro děti (na téma Tohle je můj večerníček, 466 účastníků a Není
skřítek jako skřítek, 137 účastníků)
• online soutěže pro děti s výstavami (výstava Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka
na zámku a výstava Leonardo)
• online soutěž s filmovým světem Miloše Fikejze
• online soutěž Chvála pečení

•
•
•
•
•
•
•
•

grafické zpracování a výroba hornopočernického stolního kalendáře
vydání autorského Adventního kalendáře s chvalskými anděly
výroba a prodej dárkových voucherů na akce Chvalského zámku
produkce 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, udělení
státního občanství)
pronájmy prostor pro konference, školení, svatební obřady (mimo obřadní místnost),
rodinné oslavy apod.
zpracovávání mezd hornopočernických škol a příspěvkových organizací

Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi, Foto Kamil Tatar

3. Přehled výstav a akcí konaných na Chvalském zámku
v období od 1. 1. do 31. 12. 2020
Velké výstavní projekty

Interaktivní část výstavy Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku aneb nejen Večerníčky
Zdeňka Smetany, foto Kamil Tatar

Termín
30. 11. 2019 - 2. 2. 2020
30. 11. 2019 - 2. 2. 2020
8. 2. – 14. 6.
20. 6. – 23. 8.

Název výstavy
JIHOČESKÉ BETLÉMY - ze sbírky Muzea
Jindřichohradecka
DŘEVO, DŘÍVKO, DŘEVÍČKO - poznávej,
objevuj, hraj si
RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
NA ZÁMKU aneb nejen večerníčky Zdeňka
Smetany
RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
na zámku – herna pro děti

20. 6. – 23. 8. POJĎTE DĚTI BUDEME SI HRÁT!
LEONARDO - cesta do tvořivé mysli
renesančního génia Leonarda
29. 8. 2020 – 30. 5. 2021 da Vinci / interaktivní výstava pro děti i dospělé

Výstavy moderního umění v prodejní galerii a kočárovně
Prodejní galerie a kočárovna Chvalského zámku nabízela i v roce 2020 své prostory umělcům
z řad výtvarníků, sochařů či fotografů, kteří zde mohli představit svá díla veřejnosti. Z důvodu
pandemie koronaviru v jarních a podzimních měsících však někteří vystavovatelé uspořádání
autorských výstav zrušili či přesunuli na pozdější období. Chvalský zámek tak ve velmi
krátkém čase připravil pro tyto uvolněné termíny výstavy s názvem Naposled a Filmový svět
Miloše Fikejze.
Termín
8. 1. - 2. 2.
11. 2. - 31. 3.
5. 3. - 10. 5.
3. 3. - 14. 6.
11. 5. - 14. 6.
29. 8. - 22. 11.
8. 10. 2020 - 10. 1. 2021
28. 11. 2020 -10. 1. 2021

Název výstavy
Božena Holanová a Dagmar Jelínková, Obrazy
známé i neznámé
Jarmila Králová, Výstava obrazů žáků ateliéru J.
Králové
Petra Skůpová, Krásy stověžaté Prahy
Řád chaosu, Všehochuť
Věra Ema Tataro, Naposled
Filmový svět Miloše Fikejze
SC Xaverov, 100 let fotbalu
Radovan Pauch, Obrazy

Výstavní / interaktivní projekty ve venkovním prostoru
V době uzavření galerií z důvodu pandemie jsme zrealizovali dvě výstavní expozice ve
venkovním prostoru a současně s autorským adventním kalendářem jsme denně po dobu 23
dnů postupně ozdobili 23 oken viditelných z ulice díly výtvarnice Kláry Tökölyové.
Termín
Název výstavy
28. 11. 2020 – 10. 1. 2021 VÁNOČNÍ LES aneb pojďme spolu do Betléma
OTEVŘENÁ GALERIE pod vánočním stromem na
29. 11. 2020 – 10. 1. 2021 Chvalech
1. 12. – 23. 12. Chvalští andělé za okny zámku

Akce Chvalského zámku uskutečněné v roce 2020
8. 1. Vernisáž výstavy Obrazy známé i neznámé
Zavírání Vánoc na Chvalském zámku se třemi králi a živými
12. 1.
velbloudy
31. 1. - 1. 2. Pohádkové nocování na zámku pro děti
11. 2. Vernisáž výstavy žáků ateliéru Jarmily Králové
16. 2. Masopustní průvod na Chvalský zámek
21. 2.- 1. 3. Detektivní týdny aneb pátrej na vlastní pěst!
Slavnostní ocenění vítězů výtvarné soutěže – Tohle je můj
2. 3.
večerníček
4. 3. Vernisáž výstavy Krásy stověžaté Prahy
5. 3. Vernisáž výstavy Všehochuť
ONLINE soutěže s výstavou Rákosníček, Křemílek a
6. 4. – 10. 5. Vochomůrka na zámku

15. 5. – 7. 6. Detektivní týdny aneb pátrej na vlastní pěst!
Slavnostní ocenění vítězů fotografické soutěže – Horní
8. 6. Počernice: místo, kam se rádi vracíme
10. – 17. 7. Detektivní týden aneb pátrej na vlastní pěst!
19. 7. Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou
9. 8. Pohádková neděle s Popelkou
14. – 21. 8. Detektivní týden aneb pátrej na vlastní pěst!
29. 8.
8. 9.
17. - 19. 5.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
14. 9.
18. 9.
25. 9.
25. 9. - 2. 10.

Hradozámecká noc na Chvalském zámku (divadelní a ohňová
show skupiny Aventyr, komentované prohlídky se zámeckým
malířem Leonardem a renesanční kuchyně paní Gabriely)
Vernisáž výstavy Filmový svět Miloše Fikejze
Prodloužený detektivní víkend pro děti
Hudební festival u sv. Ludmily: koncert Collegium Marianum
Tajemná noc na Chvalském zámku
Svatoludmilská pouť
Divadlo Vojty Vrtka na nádvoří zámku
Koncert na nádvoří – kapela Vltava
Hudební festival u sv. Ludmily: koncert Prah-a-harP
Hudební festival u sv. Ludmily: koncert Michal Novenko
Detektivní týden aneb pátrej na vlastní pěst!

8. 10. Vernisáž výstavy 100 let fotbalu
12. 10. – 6. 12. ONLINE soutěž pro děti s Leonardem da Vinci
ONLINE soutěž pro filmové nadšence s výstavou FILMOVÝ
13. 11. – 30. 11. SVĚT MILOŠE FIKEJZE
1. – 23. 12. Adventní kalendář s chvalskými anděly
1. – 23. 12. Soutěž Chvála pečení online
13. 12. Adventní neděle s andělem Gabrielem
24. 12. Štědrý den na Chvalském zámku

Akce Chvalského zámku v roce 2020 připravované ale neuskutečněné z důvodu
vládních nařízení v souvislosti s nemocí Covid-19
14. 3.
27. – 29. 3.
17. – 19. 4.
26. 4.
30. 4.
16. 5.
16. 5.
14. 6.
3. 10.
17. 10.
28. 10. – 4. 11.
30. 10.
8. 11.

Strašidelná noc se strašidly z mokřin a kapradí
Detektivní víkend aneb pátrej na vlastní pěst!
Detektivní víkend aneb pátrej na vlastní pěst!
Pohádková neděle s čarodějnicí
Čarodějnice na Chvalské tvrzi
Autobusový den
Festival historického tance
Svatojánský bál
Autobusový den
Strašidelná noc se strašidly z dob dávno minulých
Detektivní týdny aneb pátrej na vlastní pěst!
Počernický Street Food Fest
Pohádková neděle s čarodějnicí

8. 11. Počernická světýlka
13. – 20. 11. Detektivní týden aneb pátrej na vlastní pěst!
20. 11. Svatomartinská jízda
29. 11.
29. 11.
3. 12.
19. 12.
25. 12. – 9. 1.

Adventní trhy a Rozsvícení vánočního stromu
Pohádková neděle s vílou Ohnivkou
Vernisáž výstavy Obrazy
Vánoční počernický Street Food Fest
Detektivní týdny aneb pátrej na vlastní pěst!

Detektivní týdny na zámku, Foto Lenka Bartáková

4. Chvalská stodola
Po necelých třech měsících prvních zkušeností s provozem nového kulturního prostoru jsme
vstoupili do kalendářního roku, který měl prověřit úvodní kulturní dramaturgii, poptávku po
prostorách jako takových a v neposlední řadě také provozní kvality objektu.
Pro provoz Chvalské stodoly jsme neměli v roce 2020 finanční rozpočet. Objekt byl přebírán
až v průběhu měsíce října 2019 a vzhledem k absenci studie proveditelnosti, která by mohla
predikovat i rozpočet nákladových položek souvisejících s provozem, tj. například spotřebu
energií a celkový objem revizí technologií, jsme úvodní dramaturgii vyplnili nabídkou kulturních
a společenských akcí, které by byly schopné minimálně pokrývat provozní a produkční
náklady akcí samotných či ideálně byly i ziskové.
Rekonstrukce Chvalské stodoly reagovala především na poptávku po prostorách vhodných
k tanci a k větším společenským setkáním. Tuto poptávku jsme hned v úvodu roku naplnili
Tanečními kurzy pro dospělé ve spolupráci s taneční školou Artimo, dále pak večery
s orchestrální hudbou k poslechu a tanci s názvem Hornopočernické stodolohraní ve
spolupráci se ZUŠ Horní Počernice, a tematicky laděnými tanečně společenskými setkáními
s názvem Veselá stodola ve spolupráci se spolkem Chvalská beseda.
Chvalská stodola vytvářela důstojné zázemí pro akce MČ Praha 20, spolků a dalších
veřejných institucí. Objekt byl nabízen k pronájmu fyzickým i právnickým osobám. V tomto
režimu se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci o pronájmu s taneční školou Artimo
a se společností Smart Green. Díky této spolupráci jsme navíc nabízeli i kulturně společenské
akce široké veřejnosti – již zmiňované taneční kurzy a výstavní burzy akvarijních rybiček.
Zájem byl o pronájem prostor pro svatební a narozeninové oslavy či o firemní školení.
V polovině měsíce března se však díky pandemii nemoci Covid-19 kulturní a společenský
provoz Chvalské stodoly téměř zastavil a vzhledem k trvajícím přísným opatřením jsme museli
většinu plánovaných akcí během roku postupně rušit. Tato situace se projevila i u
plánovaných pronájmů – například omezení počtu svatebčanů na svatebních obřadech vedlo
k téměř stoprocentnímu zrušení všech plánovaných svatebních hostin či přesouvání termínů
do příštího roku. Tradiční firemní večírky nebylo možné uskutečnit vůbec. V době absolutních
uzávěr jsme ocenili navázání spolupráce se společností Audiolight service, s. r. o., která si
prostory Chvalské stodoly opakovaně pronajímala pro firemní videokonference.
V době uzavření jsme pracovali na dalším ekonomickém modelu a rozvinutí dramaturgie pro
období pocovidové. Uskutečnili jsme několik jednání, která měla zmapovat místní kulturní
zázemí a kulturní poptávku. Dramaturgii jsme pak na základě těchto průzkumů obohatili o
další pravidelný program s měsíčním intervalem – Sousedská posezení s harmonikou pro
seniory a Tančírny pro širokou veřejnost.

Akce pro veřejnost uskutečněné ve Chvalské stodole v roce 2020
leden - březen Taneční pro dospělé organizované taneční školou Artimo
11. 1. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
25. 1. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
Hornopočernické stodolohraní pořádané ve spolupráci se
3. 2.
ZUŠ Horní Počernice
8. 2. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
16. 2. Maškarní plesy pořádané RC Mumraj
22. 2. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
29. 2. Veselá stodola pořádaná spolkem Chvalská beseda
7. 3. Ples sportovců pořádaný spolkem TJ Sokol
30. 5. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
13. 6. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
27. 6. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.

18. 7. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
15. 8. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
září - říjen Taneční pro dospělé organizované taneční školou Artimo
Za naším zdravím do Chvalské stodoly – beseda pořádaná
7. 9.
MČ Praha 20
12. 9. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
13. 9. Svatoludmilská pouť
26. 9. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
10. 10. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
12. 12. Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.

Akce pro veřejnost ve Chvalské stodole v roce 2020 připravované ale
neuskutečněné z důvodu vládních nařízení v souvislosti s nemocí Covid-19
březen - červen
14. 3.
28. 3.
8. 4.
11. 4.
20. 4.
25. 4.
2. 5.
16. 5.
23. 5.
1. 6.
říjen - prosinec
5. 10.
18. 10.
24. 10.
30. 10.
2. 11.
7. 11.
14. 11.
27. 11.
28. 11.
30. 11.
1. 12.
5. 12.
6. 12.
12. 12.
14. 12.
30. 12.

Taneční pro dospělé organizované taneční školou Artimo
Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
Zuškový koktejl pořádaný ZUŠ Horní Počernice
Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
Hornopočernické stodolohraní pořádané ve spolupráci se ZUŠ
Horní Počernice
Veteran Party pořádaná Klubem historických vozidel
Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
Hudební odpoledne pořádané ZUŠ Horní Počernice
Den pěstounství pořádaný MČ Praha 20
Taneční pro dospělé pořádané taneční školou Artimo
Sousedské posezení s harmonikou
Veselá stodola pořádaná spolkem Chvalská beseda
Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
Tančírna ve Chvalské stodole
Sousedské posezení s harmonikou
Dětský maškarní ples pořádaný spolkem SHM Klub Praha Počernice
Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
Tančírna ve Chvalské stodole
Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o.
Sousedské posezení s harmonikou
Za naším zdravím do Chvalské stodoly – beseda pořádaná
MČ Praha 20
Veselá stodola pořádaná spolkem Chvalská beseda
Rybova mše pořádaná církvemi z Horních Počernic
Taneční akademie pořádaná taneční školou Artimo
Hornopočernické stodolohraní pořádané ve spolupráci se ZUŠ
Horní Počernice
Silvestrovská tančírna ve Chvalské stodole

5. Návštěvnost a tržby Chvalského zámku za rok 2020
V roce 2020 nabídl Chvalský zámek:
• 225 kulturních dnů na živo ve vnitřních prostorech, z toho 168 dnů za zpřísněných
opatření omezujících skupinové prohlídky, návštěvy školních kolektivů a pořádání
hromadných akcí a také
• 99 dnů kultury online či ve veřejném venkovním prostoru.
Přesto se díky jednáním o úpravách ve výstavní dramaturgii i celkovým úsporným krokům
podařilo uzavřít hospodaření roku 2020 bez ztráty a s kladným výsledkem hospodaření.
V roce 2020 navštívilo Chvalský zámek 11 782 návštěvníků a tržba ze vstupného dosáhla 625
750 Kč.
Výsledek hospodaření Chvalského zámku za rok 2020 je tvořen ziskem z hlavní činnosti ve
výši 364 142 Kč a ziskem v doplňkové činnosti 72 411 Kč.
Srovnání návštěvnosti a příjmů ze vstupného v letech 2010 až 2020
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet návštěvníků
10 940
16 730
21 493
25 131
27 569
22 301
22 431
21 401
23 020
26 219

Příjmy ze vstupného
295 150
432 520
921 840
1 016 230
1 085 675
943 740
1 307 310
1 077 850
1 083 590
1 306 120

2020

11 782

625 750

Srovnání návštěvnosti v letech 2010 – 2020

Srovnání příjmů ze vstupného v letech 2010 – 2020

6. Stručný přehled příjmů a výdajů Chvalského zámku
Příjmy Chvalského zámku:
hlavní činnost
625 750,00 Kč

doplňková činnost

celkem
625 750,00 Kč

54 808,00 Kč

123 547,06 Kč
126 415,72 Kč

178 355,06 Kč
126 415,72 Kč

126 701,93 Kč

697 605,71 Kč
359 087,44 Kč

824 307,64 Kč
359 087,44 Kč
7 873 000,00 Kč
161 413,00 Kč
227 314,00 Kč

19 410,00 Kč
19 000,00 Kč

263 499,75 Kč

282 909,75 Kč
19 000,00 Kč

9 107 396,93 Kč

1 570 155,68 Kč

10 677 552,61 Kč

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

hlavní činnost
5 282 349,00 Kč
590 175,24 Kč
2 870 730,63 Kč

doplňková činnost
922 280,00 Kč
58 991,12 Kč
516 473,11 Kč

celkem
6 204 629,00 Kč
649 166,36 Kč
3 387 203,74 Kč

CELKEM

8 743 254,87 Kč

1 497 744,23 Kč

10 240 999,10 Kč

Příjmy ze vstupného (zámek a výstavy)
Příjmy - Čarodějnice 2020
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
Chvalská stodola
Účelové dotace
CELKEM

7 873 000,00 Kč
161 413,00 Kč
227 314,00 Kč

Výdaje Chvalského zámku:

Celkový hospodářský výsledek za rok 2020
Hlavní činnost:
Doplňková činnost:
Celkový zlepšený hospodářský výsledek:

zisk 364 142 Kč
zisk 72 411 Kč
434 553 Kč

7. Výsledek hospodaření za rok 2020
Náklady a výnosy hlavní činnosti
POLOŽKA

upravený rozpočet

skutečnost

2020

k 31. 12. 2020

811 000
1 395 000
5 100 000
3 808 000
360 000
1 150 000

869 800
1 030 779
5 282 349
3 844 451
169 137
1 260 255

zákonné sociální náklady

67 000

97 425

jiné sociální náklady
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM
551 ODPISY
Chvalská stodola
558 DDHM
Čarodějnice
Kalendář HP
HPZ
Pojištění, vypořádání DPH

75 000
0
312 000
0
120 000
600 000
90 000
950 000

80 218
200
227 232
324 151
203 344
0
30 702
640 716
133 982

9 378 000

8 743 255

900 000
10 000
80 000
450 000
0
0
7 873 000

625 750

78 702
388 727
7 892 000

0

19 410

8 066 000

9 107 397

Nákladová část
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
51 SLUŽBY CELKEM
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
mzdové náklady
z toho: OON
zákonné sociální pojištění

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

102 808

364 142

Náklady a výnosy doplňkové činnosti
POLOŽKA

upravený rozpočet
2020

skutečnost
k 31. 12. 2020

156 000
36 000

172 160
69 772

Nákladová část
50 Spotřebované nákupy celkem
51 Služby celkem

52 Osobní náklady
z toho: mzdové náklady
z toho: zákonné pojištění
z toho: ostatní soc.náklady
54 DPH a daň z příjmu
55 DDHM
HPZ náklady na inzerci
Chvalská stodola
Náklady celkem
Výnosová část
Prodej zboží
Pronájmy
Zprac.mezd pro PO
HPZ inzerce
Sponzorské dary
Chvalská stodola
Ostatní služby
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – zisk

837 000
600 000
210 000
27 000
0
0

922 280
666 790
225 378
30 112
0
0

36 000

70 757

0
1 065 000

262 775
1 497 744

100 000
230 000
520 000
280 000
0
0
0

123 547
126 415
509 160
359 087

1 130 000

1 570 155

263 500
188 446

72 411

Celkový hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmu

434 553

Celkový hospodářský výsledek po zdanění

434 553

8. Personální zajištění
V průběhu roku 2020 došlo k personální změně na pozici technik. Celkový počet zaměstnanců
v hlavním pracovním poměru byl v roce 2020 deset.
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
⚫ podílí se na organizaci dalších kulturních akcí Chvalského zámku
⚫ podílí se na tvorbě plakátů a dalších propagačních a informačních letáků CHZ a HP
⚫ podílí se na fotodokumentaci výstav a kulturních akcí
produkční, průvodkyně (plný úvazek): Anna Herianová, Bc.
⚫ spolupracuje na zajištění provozu kulturní památky CHZ
⚫ 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
⚫ věnuje se pronájmům prostor a produkci akcí Chvalské stodoly
⚫ podílí se na vytváření scénářů k akcím
produkční, průvodkyně (plný úvazek): Klára Tökölyová, Mgr.
⚫ spolupracuje na zajištění provozu kulturní památky CHZ
⚫ 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 prostor Chvalského zámku
⚫ 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
⚫ podílí se na zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích
recepční (0,75 úvazek), grafička (0,1 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
⚫ podílí se na zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích
⚫ zpracovává návrhy plakátů, pozvánek, spolupracuje na grafické vizualizaci a
prezentaci Chvalského zámku
recepční (0,25 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
⚫ podílí se na zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích
správce budov a technik (plný úvazek), grafik (0,1 úvazek): Kamil Tatar
⚫ kontroluje objekty Chvalského zámku a Chvalské stodoly, průběžně zjišťuje nedostatky
a závady při provozu budov, koordinuje a rozděluje práci techniků
⚫ 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 prostor pro pronájmy i výstavy, zabezpečuje pořádek ve všech
prostorech zámku a přilehlém okolí
⚫ podílí se na instalaci výstav a zajišťování akcí na Chvalském zámku a ve Chvalské
stodole
⚫ zpracovává návrhy plakátů, pozvánek, spolupracuje na grafické vizualizaci a
prezentaci Chvalského zámku
technik (plný úvazek): Ludvík Bouda/Jiří Poutník
⚫ kontroluje objekty Chvalského zámku a Chvalské stodoly, průběžně zjišťuje nedostatky
a závady při provozu budov

⚫ zodpovídá za bezpečnostní systémy (EZS, EPS a kamerový systém) a průběžně
kontroluje jejich provoz
⚫ průběžně provádí práce na údržbě objektů
⚫ obsluhuje techniku na audiovizuálních a hudebních akcích
⚫ zajišťuje přípravu místností na pronájmy i výstavy, zabezpečuje pořádek ve všech
prostorách zámku a přilehlém okolí
⚫ podílí se na instalaci výstav a zajišťování akcí na Chvalském zámku a ve Chvalské
stodole

Foto Kamil Tatar

9. Propagace a publicita
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

k základní prezentaci programu Chvalského zámku slouží webové stránky
www.chvalskyzamek.cz, facebookový a nově i instagramový 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 2020:
8. 2. 2020, Česká televize, ČT 24, Večerníčkové postavy na zámku (výstava Rákosníček,
Křemílek a Vochomůrka na zámku aneb nejen večerníčky Zdeňka Smetany)
11. 2. 2020, Náš Region, Křemílek s Vochomůrkou se na čas přestěhovali z pařezu na zámek
(výstava Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku aneb nejen večerníčky Zdeňka
Smetany)
12. 2. 2020, Český rozhlas, pořad Kolotoč, Pohádky z pařezové chaloupky (výstava
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku aneb nejen večerníčky Zdeňka Smetany)
15. 2. 2020, Český rozhlas 2, pořad Po Česku, výstava Rákosníček, Křemílek a
Vochomůrka na zámku aneb nejen večerníčky Zdeňka Smetany
17. 2. 2020, Aha!, Stvořil Rákosníčka (výstava Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na
zámku aneb nejen večerníčky Zdeňka Smetany)
17. 2. 2020, Aha online, Výstava připomíná nádherně barevný svět kreslíře Smetany: Stvořil
Rákosníčka! (výstava Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku aneb nejen večerníčky
Zdeňka Smetany)
17. 2. 2020, Blesk.cz, Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet … připomíná výstava svět
Zdeňka Smetany (výstava Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku aneb nejen
večerníčky Zdeňka Smetany)
14. 3. 2020, Česká televize Déčko, pořad Tamtam, Zdeněk Smetana (výstava Rákosníček,
Křemílek a Vochomůrka na zámku aneb nejen večerníčky Zdeňka Smetany)
5. 5. 2020, To je senzace.cz, Zámek se těší na návštěvníky a chystá novou výstavu Pojďte
děti, budeme si hrát! (výstava Pojďte děti, budeme si hrát!)

16. 6. 2020, Autoweb.cz, Kam vyrazit na výlet s dětmi? Když se vydáte na Chvalský zámek
v Praze, rozhodně neuděláte chybu (výstava Pojďte děti, budeme si hrát!)
23. 6. 2020, Televize Praha, Chvalský zámek láká děti k hrám (výstava Pojďte děti, budeme
si hrát!)
Červen 2020, Listy Prahy 1, Detektivní týdny na zámku aneb pátrej na vlastní pěst (zámecký
program na prázdniny)
6. 7. 2020, Rodina cestuje.cz, Navštivte dvě krásné výstavy pro děti ve Chvalském zámku
(výstavy Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku a Pojďte děti, budeme si hrát!)
9. 7. 2020, Czech-tim.cz, Chvalský zámek v červenci zve na Detektivní týden, Pohádkovou
neděli se Šípkovou Růženkou a výstavu Pojďte děti, budeme si hrát! (zámecký program na
prázdniny)
25. 8. 2020, Svět chytře.cz, Umění a vynálezy Leonarda da Vinciho v Praze. Díky virtuální
realitě (výstava Leonardo – cesta do tvořivé mysli Leonarda da Vinci)
1. 9. 2020, Czech Sight.cz, Virtuální realita představuje Da Vinciho díla v rámci interaktivní
výstavy Leonardo (výstava Leonardo – cesta do tvořivé mysli Leonarda da Vinci)
19. 9. 2020, Česká televize Déčko, pořad TAMTAM, Leonardo (výstava Leonardo – cesta do
tvořivé mysli Leonarda da Vinci)
2. 10. 2020, Praha.eu, Přijďte s dětmi objevit svět slavného Leonarda da Vinci! (výstava
Leonardo – cesta do tvořivé mysli Leonarda da Vinci)
6. 11. 2020, Český rozhlas (Radio Prag International), El palacio de Chvaly: un rincón poco
conocido de Praga (zámecké výstavy a kulturní program)
12. 12. 2020, Česká televize Déčko, pořad TAMTAM, Galerie pod vánočním stromem
(venkovní výstava Otevřená galerie pod vánočním stromem)

Chvalský zámek pravidelně ve vysílání ČT Déčko, foto Anna Herianová

10. Závěrečné slovo a poděkování
Rok 2020 byl rokem, který kvůli nemoci Covid-19 nesmazatelně poznamenal svět napříč
kontinenty a zcela logicky významně ovlivnil činnost kulturního centra Chvalský zámek.
Několikrát jsme kvůli pandemickým opatřením ze dne na den uzavřeli výstavní i společenské
prostory. Z týdne na týden jsme měnili aktuální program i podobu kulturních podnětů a hledali
cesty, jak udržet kontakt s našimi návštěvníky i renomé etablované kulturní instituce. Aktivně
jsme posilovali nové zdroje příjmů a současně vyhledávali možné úspory. Ekonomiku provozu
jsme tak díky tomu udrželi mimo červená čísla.
Rok 2020 byl ale také rokem, který nám otevíral prostor k objevování našich nových možností
na poli kultury a společenského vyžití. Učil nás vidět ve zcela nové situaci výzvy a apely. Za
366 dní jsme měli dostatek příležitostí prověřit svoji kreativitu v poskytování kultury
s omezeními ale přesto naplno – ať už živě či v online prostoru.
Silou Chvalského zámku jsou jeho hybatelé, kolektiv deseti lidí napříč obory s rozličnými
schopnostmi a dovednostmi. Díky této personální konstelaci se daří vytvářet kulturní
programy, které Chvalskému zámku vrací spokojené návštěvníky zpět. A nejenom z míst
nejbližších ...
Velké poděkování patří opět našemu zřizovateli Městské části Praha 20, který v naší obci
vytváří bezpečné zázemí pro své kulturní příspěvkové organizace. Speciální díky pak patří
Odboru sociálních věcí a školství za přívětivé metodické vedení a Odboru místního
hospodářství za vytrvalou spolupráci při přípravě akcí pro veřejnost.

Tajemná noc na Chvalském zámku, Foto Anna Herianová

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.
Velké poděkování za spolupráci patří společnosti Virtuplex s. r. o., díky níž jsme mohli v rámci
výstavy Leonardo zprostředkovat návštěvníkům některé Leonardovy objevy pomocí virtuální
reality.
Rádi bychom věřili, že rok 2021 bude rokem návratu k živé kultuře. Kultura v online prostoru
postrádá spoluprožívání i interakci v reálném čase – a to je důležitá složka, která tento obor
dále povyšuje. S tímto vědomím pracujeme na dalším programu a těšíme se na setkání při
kultuře na živo.
březen 2021
Rozka Beránková
ředitelka Chvalského zámku

