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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 i soukromé akce včetně svatebních pronájmů  

• zpracování mezd školám 

• příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje 

• prodej suvenýrů a upomínkových předmětů  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Shrnutí roku 2021 
 

Všeobecné shrnutí a velké výstavní projekty:  
 
Rok 2021 byl desátým uceleným rokem samostatného hospodaření příspěvkové organizace 
Chvalský zámek a zároveň rokem, ve kterém jsme se museli opět popasovat s kovidovými 
opatřeními. Ta výrazně ovlivňovala provoz a kulturní nabídku Chvalského zámku.  
Navíc oproti roku 2020 jsme bohužel přišli o ekonomicky nejzajímavější období roku, kterým 
jsou zimní a jarní měsíce: leden – duben. V tomto časovém úseku jsme museli mít uzavřeny 
výstavy, zrušen byl bohatý autorský doprovodný program vytvářený naší produkcí, který 
významně ekonomicky podporuje hlavní činnost příspěvkové organizace a zrušeny byly i 
všechny pro tuto část roku typické velké taneční a společenské akce, jejichž podstatnou část 
jsme výnosově plánovali v rámci doplňkové činnosti. 
 
Na začátku roku 2021 jsme z důvodu kovidových uzávěr a omezení upravili dramaturgii 
výstavního plánu a místo plánovaných čtyř hlavních výstavních expozic uskutečnili dvě nové a 
prodloužili výstavu Leonardo, kterou jsme díky prodloužení ještě ekonomicky zhodnotili. 
Svému zřizovateli, MČ Praha 20, jsme na základě těchto úprav a také na základě získané 
kompenzační dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu navrhli, aby nám byl neinvestiční 
příspěvek poměrově k neuskutečněným výstavním projektům zkrácen. Zřizovateli jsme tak 
ušetřili původně rozpočtovaných 400 000 Kč ještě v aktuálním roce a díky kompenzační dotaci 
jsme pokryli ztráty ze vstupného v době uzavření a mohli jsme uskutečnit i několik provozních 
nákladů, které významně podpořili kvalitu našich nabízených kulturních služeb.   
 
Navzdory této nelehké době jsme našim návštěvníkům nabídli 230 kulturních dnů na živo ve 
vnitřních prostorech a 121 dnů kultury online či ve veřejném venkovním prostoru. Tedy na 
pouhých 14 dnů z celkových 365 se zámek se svými aktivitami směrem k veřejnosti odmlčel 
zcela. Neznamená to ale, že se za zdmi zámku nic nedělo. V oněch 14 dnech uzavření jsou 
zahrnuty i dvě 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. 
 
Přesto, že celoroční návštěvnost výstav a kulturních akcí ve vnitřních prostorech dosáhla 
vlivem pandemických opatření pouze necelé poloviny let předešlých, tj. 9 184 návštěvníků za 
celý rok, je třeba přihlédnout k faktu, že 230 kulturních dnů na živo jsme mohli nabízet kulturní 
akce a výstavní projekty jen za zpřísněných opatření, např. omezujících skupinové prohlídky, 
návštěvy školních kolektivů, pořádání doprovodných hromadných akcí či omezení, kvůli 
kterým návštěvníci nakonec kulturu oželeli zcela (jednalo se především o taneční a koncertní 
akce).  
 
Stěžejní výstavní projekty roku 2021:  
 

• LEONARDO – cesta do tvořivé mysli renesančního génia Leonarda da Vinci / 
interaktivní výstava pro děti i dospělé (29. 8. - 30. 5. 2021), v době od 1. 1. – 30. 5. 
2021 otevřeno pouze 28 dní, 922 návštěvníků a 46 760 Kč tržba.  
Chvalský zámek představil unikátní výstavu z produkce společnosti Objevárium. Navíc 
díky spolupráci s počernickou společností Virtuplex s. r. o. si mohli návštěvníci některé 
Leonardovy vynálezy prohlédnout i prostřednictvím virtuální reality. Výstava byla kvůli 
kovidovým uzávěrám prodloužena až do 30. 5. 2021.  
 

• Pohádková země Vítězslavy Klimtové – skřítci, strašidla a další pohádkové 
bytosti na Chvalském zámku (5. 6. – 21. 11. 2021), 6 474 návštěvníků a 340 730 Kč 
tržba. 



Výstava ve dvou zámeckých podlažích nabídla jedinečnou příležitost představit tvorbu 
Vítězslavy Klimtové určenou nejenom dětem ale i dospělým. Kromě početné rodiny 
pohádkových postav čítající více jak 100 originálních loutek  představíla také téměř 60 
malířčiných akvarelů a olejomaleb, které opustily domovskou galerii zcela poprvé. V 
roce 80. výročí od autorčina narození a 5 let po její smrti se tak jednalo o vůbec 
nejrozsáhlejší výstavu realizovanou mimo stálou expozici. 
 

• Štědré Vánoce aneb pod vánočním stromkem našich prababiček a pradědečků + 
V ten vánoční čas – Jan Kudláček/kresby a ilustrace pro děti (27. 11. 2021 – 9. 1. 
2022), v době od 27. 11. do 31. 12. 2021, 1 225 návštěvníků a 55 640 Kč tržba.  

 
 
V roce 2021 navštívilo výstavy a kulturní akce Chvalského zámku 9 184 návštěvníků, tržba ze 
vstupného činila celkem 588 376 Kč.  
Výsledek hospodaření Chvalského zámku za rok 2021 je tvořen zlepšeným 
hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 503 105 Kč a ziskem v doplňkové 
činnosti 84 820 Kč.  
 
 

 
                                                                                          Z výstavy LEONARDO, foto Anna Wágnerová 

 
 
 
 
 
 
 



Novinky roku 2021:  
 
I v roce 2021 jsme kulturní a společenský program z důvodu pandemické situace během roku 
opět upravovali a v době uzavření hledali k našim návštěvníkům nové cesty ve virtuálním 
světě či ve veřejném prostoru. Stále jsme měli dostatek nových nápadů, díky nimž se nám 
dařilo udržovat kontakt s dosavadními příznivci a získávat i nové. Našich netradičních forem 
kulturní nabídky si všímala i média a těšilo nás, že například Česká televize s programem pro 
děti Déčko se k nám během roku vracela hned několikrát.  
 

 
                                                                                                 Strašidelný zámek, foto Zuzana Dejmková 
 
Kultura online a ve veřejném prostoru  
Během roku jsme v rámci novinek v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 produkčně 
zpracovali a našim návštěvníkům nabídli: 
17 týdnů online soutěžních vzdělávacích kvízů s výhrami pro děti s výstavou LEONARDO, 
1 Historickou detektivní hru v online světě (trvající 7 týdnů), 
1 interaktivní projekt ve veřejném prostoru v katastru Horních Počernic s názvem Masopustní 
týden aneb z Divadla až na Chvalský zámek (trvající 10 dní), 
1 interaktivní projekt ve venkovním zámeckém prostoru s názvem Strašidelný zámek (trvající 
16 dní), 
1 fotografická soutěž pro výstavní projekt „Horní Počernice černobílé“ 
1 výstavu ve veřejném venkovním prostoru s názvem Čarodějnice bylo nebylo – těšme se na 
to, co bude (trvající 4 týdny), 
1 výstavní projekt ve veřejném prostoru s názvem Velikonoční strom na Chvalské tvrzi (trvající 
4 týdny), 
1 Putovní hru s vílou Ohnivkou aneb 10 let přátelství se zámeckou vílou (trvající 20 týdnů a 
probíhající ve 3 českých krajích), 



1 výstavní prezentaci za okny Chvalského zámku s názvem Chvalští andělé, kterou jsme 
zopakovali na základě velkého zájmu z roku 2020. 
 
Motivační program pro návštěvníky kulturních památek 
V rámci turistického portálu „Objevuj památky“ jsme se zapojili do prvního ročníku motivačního 
programu pro návštěvníky, jehož smyslem je upozornit veřejnost na méně známé kulturní 
památky a nabídnout nové lákavé tipy na kulturní cíle a výlety. Aktivní návštěvníci nestátních 
památek přesně podle mota programu „Třetí za polovic, sedmá zdarma“ získávají zvýhodněné 
vstupy, a navíc soutěží o atraktivní ceny, například o ubytování na vybraných českých 
zámcích či hradech. 
 
Nový koncertní a taneční program 
Ve druhé polovině roku jsme po rozvolnění pandemických opatření obohatili dosavadní 
kulturní dramaturgii Chvalského zámku o koncertní a taneční programy v objektu Chvalské 
stodoly. Do konce roku se uskutečnili 3 velké koncerty a jednou za měsíc probíhající Tančírny 
a Sousedská posezení s harmonikou. 
 
Jakpak bydlí princezny? 
Na konci školního roku jsme z důvodu opatření neuskutečnili tradiční Svatojánský bál. Jako 
náhradu jsme připravili komornější záležitost formou netradičních pohádkových prohlídek 
zámeckých salónků s názvem „Jakpak bydlí princezny?“. Na základě velkého zájmu jsme tuto 
novinku zopakovali i na konci letních prázdnin. 
 
Dvořákův festival 
V červenci jsme se stali poprvé součástí nejstaršího festivalu Dvořákovy hudby. V rámci 63. 
ročníku Dvořákova festivalu jsme na Chvalském zámku uvedli jeden ze 40 koncertů, které byly 
odehrány v 6 českých krajích. 14. července zazněly na zaplněném zámeckém nádvoří české i 
francouzské melodie v podání komorního souboru Tria CouCou.  
 
 

 
                                                                                                       Dvořákův festival, foto Stanislav Čihák 



 
Počernický Street Food Festival 
V polovině letních prázdnin jsme ve spolupráci s agenturou City Event a MČ Praha 20 nabídli 
další novinku - tentokrát z oboru kulinářského. O první srpnové neděli ožila Chvalská tvrz 
prvním Počernickým Street Food Festivalem. Akce byla velice úspěšná, a proto jsme na konci 
října zrealizovali další termín a založili novou tradici. 
 
1100 let kněžny Ludmily 
K výročí 1100 let od úmrtí kněžny Ludmily, patronky místního kostela, jsme pro veřejnost 
připravili bohatší doprovodný program v rámci tradiční Svatoludmilské pouti. Jeho součástí 
byla i výstava soch známého barokního sochaře J. J. Bendla. Sochy patřily kdysi k inventáři 
kostela a donedávna byly vystaveny v Národní galerii. Společně s naší městskou částí jsme 
se podíleli na přípravě textů pro venkovní panelovou expozici zaměřenou na výročí a historii 
chvalského kostela. 
 
Václav Havel v Horních Počernicích 
Společně s Divadlem Horní Počernice a Knihovnou Horní Počernice jsme uskutečnili společný 
kulturní projekt k výročí 85 let od narození a 10 let od úmrtí Václava Havla. V rámci tohoto 
projektu jsme představili výstavu fotografií počernického fotografa Miloše Fikejze s názvem 
Záblesky svobody aneb konec 80. let ve fotografiích Miloše Fikejze. Výstavu jsme zrealizovali 
pod záštitou senátora Pavla Fischera společně s Knihovnou Václava Havla. 
 
 

 



 
Historický stolní kalendář 
Během roku jsme oslovili místní instituce, pamětníky a širokou veřejnost s prosbou o získání 
historických fotografií Horních Počernic pro stolní kalendář 2022. Na základě této výzvy jsme 
získali cenný fotografický materiál, díky němuž jsme připravili velice žádaný historický stolní 
kalendář. 
 
Asociace nestátních otevřených památek 
V únoru 2021 se Chvalský zámek stal členem Asociace nestátních otevřených památek 
(ANOPA). Díky této platformě máme další prostor pro spolupráci kulturních památek, pro 
společnou propagaci a jsme respektovanými partnery pro jednání se státními institucemi. 
V rámci Anopy jsme mohli vznést podněty a připomínky k chystaným kompenzačním 
kovidovým dotacím a díky našemu hlasu bylo pamatováno i na příspěvkové organizace 
zřizované správními celky. Na základě spolupráce s asociací a na základě aktivního přístupu 
naší organizace jsme v krátké době podali žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu 
podmíněnou auditem a na podzim obdrželi kompenzační dotaci za ušlé příjmy ze vstupného 
roku 2020 ve výši 1 240 300 Kč.  
 
Pianino Petrof pro koncertní program 
Na konci roku jsme zakoupili vlastní pianino značky Petrof, kterým jsme nahradili dočasně 
zapůjčené pianino. Na základě dvouleté výpůjčky jsme prověřili, že pianino v multifunkčním 
sále není prostorově omezující pro konání akcí různých formátů a je zároveň zásadní 
podmínkou pro realizaci koncertních programů, o něž je ze strany nájemců i posluchačů 
zájem. Současně jsme zintenzivnili v tomto směru spolupráci se ZUŠ Horní Počernice a 
vytvořili tak důstojný prostor pro veřejná vystoupení dětí a studentů z Horních Počernic. 
 
Autorský adventní kalendář 
V loni připravený autorský online Adventní kalendář s chvalskými anděly pro děti s obrázky 
výtvarnice Kláry Tökölyové a s příběhy Rozky Beránkové jsme zrealizovali jako tištěnou 
publikaci a vytvořili tak nový prodejní titul k podpoře doplňkové činnosti i propagaci značky 
Chvalský zámek.   
 
Propagace koncertního a tanečního programu roku 2022 
Od listopadu 2021 jsme začali propagovat koncerty a taneční akce roku 2022 i formou 
dárkových balení vstupenek, které mohli návštěvníci zakoupit jako vánoční kulturní zážitky pro 
své blízké. Podpořili jsme tak propagaci budoucího programu a prodej vstupného. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Další kulturní a společenské akce, soutěže a aktivity Chvalského zámku: 
 
V roce 2021 jsme připravili tyto akce: 
 

• Autorské Detektivní víkendy či týdny, úspěšnou novinku roku 2019 jsme dále 
kvalitativně a na základě velkého zájmu i kvantitativně rozvíjeli. Během roku jsme 
nabídli celkem 65 dní této aktivity.  

• Hradozámecká noc, kterou připravujeme jako partneři projektu Národního 
památkového ústavu (program v roce 2021: divadelní představení společnosti Buchty 
a loutky s názvem Skřítek, komentované prohlídky se zámeckými skřítky a kuchyně 
paní skřítkové pod zámeckým kaštanem spojená s kulinářským workshopem pro děti) 
 

                                       
Hradozámecká noc, foto Kamil Tatar   

                     

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

• Výroční Svatoludmilská pouť s celodenním programem, který zahrnoval pouťové 
atrakce a trhy, pohádku Princ Bajaja v podání Divadla Víti Marčíka na zámeckém 
nádvoří (ve spolupráci se spolkem SHM Klub Praha – Počernice), kejklířský program 
na otevřeném prostranství Chvalské tvrze v podání Kejklířského divadla z Doudleb, 
středověké hrátky pro děti ve spolupráci se spolkem Molechet, vystavení vzácných 
barokních soch z někdejšího vybavení chvalského kostela a večerní koncert kapely 
STO ZVÍŘAT 
 

 
                                                                   Svatoludmilská pouť, foto Lenka Bartáková 



Společně s místními příspěvkovými organizacemi a spolky jsme i letos nabídli několik 
tradičních akcí pro širokou veřejnost dramaturgicky modifikovaných dle aktuálních 
opatření:  

• Zavírání Vánoc  

• Masopustní týden aneb z Divadla až na Chvalský zámek (masopustní stezka) 

• Počernická světýlka 

• Štědrý den 
 

 
                                                                                                Počernická světýlka, Foto Jan Haken 

 
 

Další aktivity, které jsme v roce 2021 zajišťovali a nabízeli: 

• komentované prohlídky s průvodcem, 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 2021 se 
této soutěže zúčastnilo 518 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 černobílé) 

• výtvarná soutěž pro děti (na téma Neobyčejné přátelství, 184 účastníků)  

• online soutěže pro děti s výstavou LEONARDO 

• online soutěž Chvála pečení 

• grafické zpracování a výroba hornopočernického stolního kalendáře 

• vydání autorského Adventního kalendáře s chvalskými anděly formou prodejní 
publikace 



• 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 

 
 

                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Přehled výstav a akcí konaných na Chvalském zámku  
    v období od 1. 1. do 31. 12. 2021 
 
Velké výstavní projekty 
  

 
                                                                              Pohádková země Vítězslavy Klimtové, foto Kamil Tatar 

 
 

Termín Název výstavy 

29. 8. 2020 – 30. 5. 2021  

LEONARDO - cesta do tvořivé mysli 
renesančního génia Leonarda                                                                                                       
da Vinci / interaktivní výstava pro děti i dospělé 

5. 6. 2021 – 21. 11. 2021 

Pohádková země Vítězslavy Klimtové – skřítci, 
strašidla a další pohádkové bytosti na Chvalském 
zámku 

27. 11. – 9. 1. 2021 

ŠŤĚDRÉ VÁNOCE aneb pod vánočním 
stromkem našich prababiček a pradědečků: 
historické hračky a pohlednice z doby první 
republiky 

27. 11. – 9. 1. 2021 
V TEN VÁNOČNÍ ČAS – Jan Kudláček/kresby a 
ilustrace pro děti 

 
 

Termín Název výstavy 

7. 8. – 7. 11. 2021  
Sv. Josef a sv. Jáchym – sochy J. J. Bendla na 
Chvalském zámku 

 
 

 



Výstavy moderního umění v prodejní galerii a kočárovně  
 
Prodejní galerie a kočárovna Chvalského zámku nabízela i v roce 2021 své prostory umělcům 
z řad výtvarníků, sochařů či fotografů, kteří zde mohli představit svá díla veřejnosti. Z důvodu 
pandemie koronaviru v jarních měsících však někteří vystavovatelé uspořádání autorských 
výstav zrušili či přesunuli na pozdější období.  
 
 

Termín Název výstavy 

28. 11. 2020 – 30. 4. 2021 Obrazy – Radovan Pauch  

4. – 30. 5. 2021 Jarní nálada – výstava tradičního patchworku 

3. – 27. 6. 2021 Talent Horních Počernic 

1. 7. – 29. 8. Obyčejné zázraky v dílech Alisy Pirogové 

1. 7. – 29. 8. Horní Počernice černobílé 

4. – 30. 9. 2021 
Dialog – Pavlína Gardianová (obrazy), Dalibor 
Šípek (skleněné objekty) 

6. – 31. 10. 2021 
„tohle to, támhle to a tůdle to > a je to, že jo“ – 
obrazy Ladislava Hojného 

2. – 28. 11. 2021 Ztracené iluze – obrazy Krále Miroslava 

4. – 25. 11. 2021 
Obrazy a instalace, Táňa Macholdová a hosté 
Dagmar Piorecká a Kryštof Macholda 

27. 11. 2021 – 9. 1. 2022 
Záblesky svobody aneb konec 80. let ve fotografiích 
Miloše Fikejze 

1. 12. 2021 – 9. 1. 2022 Můj barevný svět – Jitka Chomová 

 
 
 
Výstavní / interaktivní projekty ve venkovním prostoru 
 
V době uzavření galerií z důvodu pandemie jsme zrealizovali dvě výstavní expozice ve 
venkovním prostoru a zopakovali jsme novinku z roku 2020: 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 

6. – 16. 2. 2021 
Masopustní týden aneb z Divadla až na Chvalský 
zámek 

23. 4. – 24. 5. 2021 
Čarodějnice 2021 – bylo nebylo. Těšme se na to, co 
bude! 

1. 12. – 23. 12. 2021 Chvalští andělé za okny zámku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chvalskyzamek.cz/wp-admin/post.php?post=5094&action=edit


Akce Chvalského zámku uskutečněné v roce 2021 
 

4. 1. – 4. 5. ONLINE soutěže s výstavou LEONARDO 

10. 1. Zavírání Vánoc na Chvalské tvrzi – betlém a živá zvířátka 

6. – 16. 2. Masopustní týden aneb z Divadla až na Chvalský zámek 

19. 2. – 31. 3. 
Historická detektivní hra v online světě aneb pátrej na vlastní 
pěst! 

12. – 28. 3. 
Strašidelný Chvalský zámek se strašidly z dob dávno 
minulých 

29. 3. – 30. 4. VELIKONOČNÍ STROM na Chvalské tvrzi 

13. – 28. 5. Detektivní týdny aneb pátrej na vlastní pěst! 

7. 6. Sousedské posezení s harmonikou na zámeckém nádvoří 

8. 6. Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic 

25. 6. – 9. 7. 
Jakpak bydlí princezny? (interaktivní expozice v zámeckých 
salóncích) 

30. 6. Vernisáž výstavy Horní Počernice černobílé 

1.  7. Vernisáž výstavy Obyčejné zázraky v dílech Alisy Pirogové 

11. 7. Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou 

14. 7. Dvořákův festival: Trio Coucou na zámeckém nádvoří 

16. – 25. 7. Detektivní týden aneb pátrej na vlastní pěst!    

31. 7. 

Hradozámecká noc na Chvalském zámku (divadelní 
představení, netradiční komentované prohlídky a kulinářský 
workshop) 

1. 8. Počernický Street Food Festival 

6. – 15. 8. Detektivní týden aneb pátrej na vlastní pěst! 

24. 8. – 5. 9. 
Jakpak bydlí princezny? (interaktivní expozice v zámeckých 
salóncích) 

29. 8. Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou 

4. 9. Vernisáž výstavy Dialog 

11. 9. Tajemná noc na Chvalském zámku 

12. 9. Svatoludmilská pouť 

12. 9. Divadlo Víti Marčíka na nádvoří zámku 

12. 9. Koncert na nádvoří – kapela Sto zvířat 

17. 9. Hudební festival u sv. Ludmily:  

20. 9. 
Slavnostní ocenění vítězů výtvarné soutěže Není skřítek jako 
skřítek 

24. 9. Hudební festival u sv. Ludmily:  

24. 9. - 3. 10. Detektivní týden aneb pátrej na vlastní pěst! 

25. 9. 
Autobusový den aneb historickým autobusem až na Chvalský 
zámek 

1. 10. Hudební festival u sv. Ludmily: 

6. 10. Vernisáž výstavy Ladislava Hojného 

22. – 31. 10. Detektivní týden aneb pátrej na vlastní pěst! 

23. 10. Počernický Street Food Festival 

3. 11.  Vernisáž výstavy Ztracené iluze 

4. 11. Vernisáž výstavy Obrazy a instalace 

12. – 21. 11.  Detektivní týden aneb pátrej na vlastní pěst! 



14. 11.  Počernická světýlka 

1. – 23. 12. Soutěž Chvála pečení online 

12. 12.   Adventní neděle s andělem Gabrielem 

24. 12. Štědrý den na Chvalském zámku 

 

 
                                                                                     Detektivní týdny na zámku, Foto Anna Wágnerová 

 
Akce Chvalského zámku v roce 2021 připravované ale neuskutečněné z důvodu 
vládních nařízení v souvislosti s nemocí Covid-19 

 
29. – 30. 1. Nocování na Chvalském zámku 

13. 2. Masopustní průvod aneb z Divadla až na Chvalský zámek 

19. 2. – 7. 3. Detektivní týdny aneb pátrej na vlastní pěst! 

13. 3. Strašidelná noc na zámku 

10. 4. Počernický Street Food Festival 

25. 4. Pohádková neděle s čarodějnicí 

30. 4. Čarodějnice na Chvalské tvrzi 

15. 5. Festival historického tance 

13. 6. Svatojánský bál 

19. 11. Svatomartinská jízda 

28. 11. Adventní trhy a Rozsvícení vánočního stromu 

9. 12. Vernisáž výstavy Záblesky svobody 

 



4. Chvalská stodola  
 
Ačkoli byly termíny v plánovacím kalendáři nového multižánrového prostoru Chvalská stodola 
pro rok 2021 výrazně zaplněny rezervacemi, vzhledem ke kovidovým opatřením 
v nejatraktivnější části roku jsme nedosáhli plánovaných výnosů jak v hlavní, tak i v doplňkové 
činnosti. Většina rezervací v první části roku byla z důvodu vyšší moci zrušena. Podobně tomu 
bylo i na konci roku, kdy nejistota ohledně nemoci Covid-19 a ekonomické dopady spojené 
s energetickou krizí nedovolovaly například společnostem plánovat firemní večírky. 
 
Přesto ve druhé polovině roku jsme mohli konečně představit akce z kulturní dramaturgie 
Chvalské stodoly. Proběhly 3 velké koncerty: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, 
Poletíme? a Laura a její tygři. První dva byly vyprodané, třetí se uskutečnil opět v přísnějším 
kovidovém režimu a návštěvnost klesla rapidně dolů.  
Uvedli jsme pravidelné měsíčně se opakující kulturní akce: „Sousedská posezení 
s harmonikou“ určená především pro dříve narozené a „Tančírny ve Chvalské stodole“. 
Tanečně hudební program doplnil i tematický projekt spolku Chvalská beseda s názvem 
Veselá stodola a Hornopočernická stodolohraní, která nabízela živou hudbu Big bandů 
k poslechu i k tanci. Již v roce 2020 započatá spolupráce s taneční školou Artimo a se 
společností Smart Green pokračovala i v roce 2021 a byla jak nabídkou kulturního programu 
pro širokou veřejnost, tak i důležitým přínosem pro rozpočet. Chvalská stodola vytvářela 
důstojné a pravidelné zázemí pro akce MČ Praha 20, spolků a dalších veřejných institucí.  
 

 
                                                   Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, foto Jan Haken 
 
Technologická náročnost objektu i provozu ukázala, že odbornější technické zajištění akcí 
formou brigádníků není dostačující a že je třeba hledat pro rok 2022 nový model personálního 
zabezpečení provozu. Zejména pak co se týče správcovství obou do výpůjčky svěřených 
objektů – Chvalského zámku a Chvalské stodoly. 
 

 



Akce pro veřejnost uskutečněné ve Chvalské stodole v roce 2021 
 

březen - květen  Taneční pro dospělé organizované taneční školou Artimo 

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

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

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

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

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

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

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

25. 5. Paměť národa – akce připravovaná MČ Praha 20 

7. 6. 
Sousedské posezení s harmonikou – přesunuto do 
venkovních prostor zámeckého nádvoří 

19. 6. Veselá stodola připravovaná spolkem Chvalská beseda 

25. 6 Tančírna ve Chvalské stodole 

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

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

18. 7. Koncert Radima Schwaba 

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

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

12. 9. Svatoludmilská pouť 

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

19. 9. Veselá stodola připravová spolkem Chvalská beseda 

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

4. 10. Sousedské posezení s harmonikou 

6. 10. Koncert Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 

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

22. 10. Koncert kapely Poletíme? 

29. 10. Tančírna ve Chvalské stodole 

1. 11. Sousedské posezení s harmonikou 

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

12. 11. Koncert kapely Laura a její tygři 

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

26. 11. Tančírna ve Chvalské stodole 

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

6. 12. Sousedské posezení s harmonikou 

13. 12.  Hornopočernické stodolohraní 

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

19. 12. Koncert Radima Schwaba 

30. 12. Silvestrovská Tančírna ve Chvalské stodole 

 
 
 
 
 



Akce pro veřejnost ve Chvalské stodole v roce 2021 připravované ale 
neuskutečněné z důvodu vládních nařízení v souvislosti s nemocí Covid-19 

 
4. 1. Sousedské posezení s harmonikou 

leden - únor Taneční pro dospělé organizované taneční školou Artimo 

leden - únor Burza rybiček pořádaná společností Smart Green, s. r. o. 

29. 1. Tančírna ve Chvalské stodole 

1. 2. Sousedské posezení s harmonikou 

6. 2. Ples připravovaný TJ Sokol 

13. 2. Veselá stodola připravovaná spolkem Chvalská beseda 

20. 2. Ples připravovaná ŘK farností u sv. Ludmily 

26. 2. Tančírna ve Chvalské stodole 

12. 3. Koncert Laura a její tygři (odloženo na listopad 2021) 

13. 3. Veselá stodola připravovaná spolkem Chvalská beseda 

22. 3. Hornopočernické stodolohraní 

26. 3. Tančírna ve Chvalské stodole 

5. 4. Sousedské posezení s harmonikou 

10. 4. Počernický Street Food Festival 

14. 4. ZUŠkový koktejl pořádaný ZUŠ Horní Počernice    

17. 4. Ples pro dospělé pořádaný spolkem Mumraj 

18. 4. Ples pro děti pořádaný spolkem Mumraj 

24. 4. Veterán Párty 

26. 4. 
Koncert Ondřej Havelka a jeho Melody Makers (odloženo na 
říjen 2021) 

3. 5. Sousedské posezení s harmonikou 

21. 5. Koncert Pohřební kapela (přesunuto na rok 2022) 

22. 5. Hudební odpoledne pořádané ZUŠ Horní Počernice 

28. 5.  Tančírna ve Chvalské stodole 

29. 5. Summer day pořádaný společností Royal Emma 

5. 6. Veselá stodola pořádaná spolkem Chvalská beseda 

11. 11. Konceret orchestrů pořádaný ZUŠ Horní Počernice 

13. 11. Ples pro děti připravovaný SHM Klubem Praha - Počernice 

30. 11. Ples pro seniory připravovaný MČ Praha 20 

11. 12. Veselá stodola připravovaná spolkem Chvalská beseda 

18. 12. Vánoční ples připravovaný TŠ Artimo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Návštěvnost a tržby Chvalského zámku za rok 2021 
 
V roce 2021 nabídl Chvalský zámek: 

• 230 kulturních dnů na živo ve vnitřních prostorech, přesto za zpřísněných opatření 
omezujících skupinové prohlídky, návštěvy školních kolektivů a pořádání hromadných 
akcí, 

• 121 dnů kultury online či ve veřejném venkovním prostoru. 
 

Přesto se díky jednáním o úpravách ve výstavní dramaturgii, provozním úsporám i 
kompenzační dotaci z MPO podařilo uzavřít hospodaření roku 2021 bez ztráty a s kladným 
výsledkem hospodaření.  
Výsledek hospodaření Chvalského zámku za rok 2021 je tvořen ziskem z hlavní činnosti ve 
výši 503 105 Kč a ziskem v doplňkové činnosti 84 820 Kč.  
 

 
Srovnání návštěvnosti a příjmů ze vstupného v letech 2010 - 2021 

 

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 

2020 11 782 625 750 

2021 9 184 588 376 
 

 
Srovnání návštěvnosti v letech 2010 – 2021 

 

 



 
 

Srovnání příjmů ze vstupného v letech 2010 – 2021 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                Koncert kapely STO ZVÍŘAT, Foto Jan Haken 

 
 



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

  hlavní činnost doplňková činnost celkem 

Příjmy ze vstupného – zámek 355 771 Kč     355 771 Kč 

Příjmy ze vstupného – stodola 232 605 Kč   232 605 Kč 

Příjmy z pronájmů - zámek  148 773 Kč 148 773 Kč 

Příjmy z pronájmů - stodola  406 942 Kč 406 942 Kč 

Příjmy z drobného prodeje 60 831 Kč                           120 341 Kč 181 172 Kč 

Příjmy z inzerce HPZ   367 585 Kč 367 585 Kč 

Příjmy z ostatních služeb 190 215 Kč  524 280 Kč 714 495Kč 

Příspěvek od zřizovatele 7 529 351 Kč    7 529 351 Kč 

Účelové dotace od zřizovatele 
(Hornopočernický zpravodaj)  775 448 Kč   775 448 Kč 

Dotace od Ministerstva průmyslu a 
obchodu 1 240 300 Kč   1 240 300 Kč 

Dary 4 493 Kč   4 493 Kč 

Čerpání rezervního fondu 341 015 Kč    341 015 Kč 

Čerpání fondu odměn    0 Kč 

Vypořádání DPH    0 Kč 

Celkem 10 730 029 Kč 1 567 921 Kč 12 297 950 Kč 

 
 
Výdaje Chvalského zámku: 
 

  hlavní činnost doplňková činnost celkem 

Mzdové náklady (včetně DPP) 4 256 351 Kč 682 929 Kč 4 939 280 Kč 

Náklady na energie 400 463 Kč 163 782 Kč 564 245 Kč 

Ostatní provozní náklady 5 570 110 Kč 636 390 Kč 6 206 500 Kč 

Celkem 10 226 924 Kč 1 483 101 Kč 11 710 025 Kč 
    

 
 
Celkový hospodářský výsledek za rok 2021 
 
Hlavní činnost:                                              zisk 503 105 Kč 
Doplňková činnost:                        zisk   84 820 Kč  
Celkový zlepšený hospodářský výsledek:       587 925 Kč 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



7. Výsledek hospodaření za rok 2021 

Náklady a výnosy hlavní činnosti 
 

POLOŽKA upravený rozpočet skutečnost  

  2021 K 31. 12. 2021 

Nákladová část     

50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 871 000 707 768 

51 SLUŽBY CELKEM 1 585 000 1 314 446 

52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 5 828 000 5 781 202 

        mzdové náklady 4 345 000 4 256 351 

         z toho: OON      485 000 302 553 

       zákonné sociální pojištění 1 305 000 1 329 940 

       zákonné sociální náklady 78 000 179 476 

       jiné sociální náklady 100 000 15 435 

53 DANĚ A POPLATKY CELKEM 0 4 040 

551 ODPISY 312 000 311 399 

Chvalská stodola 840 000 869 773 

558 DDHM 60 000 184 493 

Čarodějnice 600 000 0 

Kalendář HP   56 809 

HPZ 950 000 820 069 

Pojištění, vypořádání DPH   176 925 

Náklady celkem 11 046 000 10 226 924 

      

Výnosová část     

60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ 1 440 000 712 525 

          vstupné 900 000 647 201 

          dary 10 000 4 493 

          kalendář HP 80 000 57 238 

          Čarodějnice  450 000 0 

          ostatní služby   3 593 

64 Čerpání RF a FO   341 015 

67 Příspěvek zřizovatele 9 372 000 7 529 351 

67 Dotace od MPO   1 240 300 

67 Dotace HPZ   775 448 

Chvalská stodola 234 000 131 390 

Výnosy celkem 11 046 000 10 730 029 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti – zisk   503 105 

      

Náklady a výnosy doplňkové činnosti     
POLOŽKA upravený rozpočet skutečnost  

  2021 K 31. 12. 2021 

Nákladová část     

50 Spotřebované nákupy celkem 78 000 58 648 

51 Služby celkem 62 000 38 970 

52 Osobní náklady 898 000 962 886   



     

z toho: zákonné pojištění 220 000 248 345 

z toho: ostatní soc.náklady 28 000 31 612 

54 DPH a daň z příjmu     

55 DDHM 0 0 

HPZ náklady na inzerci 90 000 91 118 

Chvalská stodola 498 000 331 479 

Náklady celkem 1 626 000 1 483 101 

      

Výnosová část     

Prodej zboží 100 000 120 341 

Pronájmy 230 000 148 773 

Zpracování mezd pro PO 520 000 524 280 

HPZ inzerce 280 000 367 585 

Sponzorské dary     

Chvalská stodola 700 000 406 942 

Ostatní služby     

Výnosy celkem 1 830 000 1 567 921 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – zisk    84 820 

      

Celkový hospodářský výsledek před zdaněním   587 925 

Daň z příjmu     

Celkový hospodářský výsledek po zdanění   587 925 
 

 

 
                                                                                    Koncert kapely POLETÍME?, Foto Jan Haken 



8. Personální zajištění  
 
V průběhu roku 2021 došlo k personální změně na pozici produkční. Celkový počet 
zaměstnanců v hlavním pracovním poměru byl v roce 2021 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. (do 31. 8. 2021), Anna Žídková 
(od 4. 9. 2021) 

⚫ 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): 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 Jan Haken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Propagace a publicita 

  

• K základní prezentaci programu Chvalského zámku slouží webové stránky 
www.chvalskyzamek.cz, facebookový a 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, Region) na propagaci 
výstav i jednorázových akcí. 

• Chvalský zámek je prezentován v rámci partnerských akcí Národního památkového 
ústavu, v kalendáriu Asociace muzeí a galerií ČR a na turistickém portálu Objevuj 
památky. 

• V roce 2021 jsme se stali členy Asociace nestátních otevřených památek a díky této 
platformě jsme součástí společné celostátní propagace. 

• 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 a 
využíváme last minutové ceny pro výlep na billboardech u stěžejních akcí v katastru 
Horních Počernic. 

• V roce 2021 jsme navázali spolupráci s portálem GoOut, prostřednictvím něhož se nám 
daří propagovat kulturní akce typu koncerty a díky této spolupráci nabízíme možnost 
koupě vstupenek na propagované akce online. 

• Spolupracujeme formou barteru s dětskými časopisy (Mateřídouška, Méďa Pusík, 
Časostroj, Puntík). 

• 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.  

• Stěžejní akce zviditelňujeme i na billboardech v katastru městské části Praha 20. 
 
 
Napsali a natočili o nás v roce 2021:  

• 6. 2. 2021, Česká televize Déčko, pořad Tamtam, Masopustní stezka (Masopustní týden 
aneb z Divadla až na Chvalský zámek) 

• 27. 2. 2021, Česká televize Déčko, pořad Tamtam, Historická detektivní hra v online 
světě  

• 8. 7. 2021, Český rozhlas, Rádio DAB Praha, Pohádková neděle na zámku s princeznou 
Růženkou 

• 13. 7. 2021, Příbramský deník.cz, Vypravte se do pohádkové země plné skřítků, vodníků, 
víl, rusalek a čertíků  

• 20. 7. 2021, Rádio Blaník, Prázdninový krajánek na návštěvě na Chvalském zámku 

• 29. 7. 2021, Deník Metro, Bendlovy sochy mají na Chvalech 

• 29. 7. 2021, Český rozhlas, Rádio DAB Praha, Tipy na víkend: Navštivte 
Hradozámeckou noc, Street Food Fest nebo Den zdraví 

• 7. 8. 2021, Seznam zprávy, Chvalský zámek v Horních Počernicích vystaví Bendlovy 
sochy sv. Josefa a Jáchyma 



• srpen 2021, Rádio Proglas, Bendlovy sochy na Chvalském zámku v Praze – Horních 
Počernicích 

• 25. 8. 2021, Česká televize, Studio 6, Prohlídka pro děti na Chvalském zámku 

• 18. 10. 2021, Český rozhlas, Region, Chvalský zámek v pražských Horních Počernicích 
hostí skřítky, strašidla a další pohádkové bytosti 

• 11. 11. 2021, Aha!, Pohádkový zámek Chvaly: Braši, v naší tvrzi straší. 

• 13. 11. 2021, Česká televize Déčko, pořad Tamtam, Počernická světýlka 

• prosinec 2021, Rádio Proglas, Výstava fotografií fotografa Miloše Fikejze k výročí 
Václava Havla na Chvalském zámku v Praze – Horních Počernicích 

• 10. 12. 2021, IDnes.cz, Na evropské Oscary čekají tvůrci Myší ve večerním gala doma na 
gauči 

• 23. 12. 2021, Radio Prague International, Weihnachten unserer Urgroßmütter auf 
Schloss Chvaly 

• 5. 1. 2022, Radio Prague International, Ausstellung in Chvaly zeigt ikonenhafte und 
unbekannte Fotos von Havel 
 
 

 
 
 

 
                                     Chvalský zámek bývá pravidelně ve vysílání ČT Déčko, foto Anna Wágnerová 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://deutsch.radio.cz/ausstellung-chvaly-zeigt-ikonenhafte-und-unbekannte-fotos-von-havel-8738395
https://deutsch.radio.cz/ausstellung-chvaly-zeigt-ikonenhafte-und-unbekannte-fotos-von-havel-8738395


10. Závěrečné slovo a poděkování 
 
Přání, abychom v roce 2021 byli již „za vodou“ ve vztahu ke kovidové pandemii a aby kultura 
fungovala opět na živo, se bohužel nenaplnila. První část roku jsme nabízeli kulturu znovu 
pouze v online prostoru, a přitom souběžně plánovali akce na živo. Většina připravovaných 
akcí na živo měla v samém počátku příprav naplánovano i několik náhradních termínů. Přesto 
se nám v rámci možností dařilo návštěvníky překvapovat novými podněty a udržovat s nimi 
kontakt i v online prostoru, aby se po opětovném otevření dalo navázat na již fungující 
„kulturní vazby“. Zároveň jsme se snažili udržet renomé již etablované kulturní instituce. Velice 
nám v tomto směru pomáhal pravidelný zájem médií. 
 
Bez kreativních a flexibilních kolegů by ale nešlo zvládnout tolik kultury a ani tolik překážek, 
které nám rok 2021 přinesl. To je ta síla, která Chvalský zámek drží a přitahuje k nám 
návštěvníky z celé republiky. Prý je u nás inspirující a podnětné prostředí, kde lze načerpat a 
odpočinout si, slýchávají kolegyně ze zámecké recepce. A to je to, co by měla kultura 
přinášet. Děláte to dobře, kolegové! Děkuji Vám! 
 
Velké poděkování patří opět našemu zřizovateli Městské části Praha 20, který v naší obci 
vytváří bezpečné zázemí pro své kulturní příspěvkové organizace a zároveň si uvědomuje, že 
kvalitní kultura podporuje spokojenost jeho obyvatel. 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. 
 
 

 
                                                                                                                                 Foto Anna Wágnerová 

 
 



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, DDM Horní Počernice, ZUŠ 
Horní Počernice, Knihovně Horní Počernice, Divadlu Horní Počernice, rodinnému centru 
MUMRAJ, 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. 
 
Máme naději, že rok 2022 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 všechna 
kulturní setkání, která rok 2022 přinese. 
 

duben 2022                                                                                                    
Rozka Beránková 

ředitelka Chvalského zámku 
 
 


