ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí,
u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce:
8 pohádek
7 tanečků pro seniory
4 divadelní kavárny
6 koncertů
5 vernisáží
2 zábavná odpoledne pro děti
3 společné výlety po historii Jílového
6 dalších akcí samostatných (3. zámecký ples, Jílovské slavnosti, Vepřové hody a Vánoční
trhy, 2 sběratelské burzy, Dětský den)

foto David Drobný
Vepřové hody a Vánoční trhy
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Nejúspěšnější představení jednotlivých kategorií byla tato:
Pohádka o pejskovi a kočičce – 120 diváků, tržba za vstupné 1 450,- Kč (uvedeno 14.9.)
Duo Forte pro pohodu – 63 hosté, tržba za vstupné 1 670,- Kč (uvedeno 19.1.)
Knihovník – 28 diváků, tržba za vstupné 680,- Kč (uvedeno 19.10.)
Jarní koncert – 48 diváků, tržba za vstupné 1 270,- Kč (uvedeno 21.3.)
Naprosto mimořádného ohlasu se dočkal 1. adventní koncert (30.11.), při kterém vystoupily
děti místní ZŠ. Bohužel na adventní koncerty je vstup volný a proto nemůžeme s určitostí říci,
kolik diváků přišlo. Na dobrovolném vstupném se vybralo 2 028,- Kč a sál byl plně obsazen.

foto David Drobný
1. adventní koncert Děti dětem a dospělým
Kromě těchto kulturních a společenských akcí byla na zámku řada akcí, které pořádal někdo
jiný a my jsme byli pouze partnery a spolupořadateli. Mezi takové akce patřily například další
tři plesy (Hasičský, Školní a Sportovní,), dětský karneval pořádaný SDH Jílové-Modrá, akce
CZMČ (školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek a recitační soutěže Dětská scéna), Pálení
čarodějnic, Goticko-upírská noc.
V roce 2008 se zvedl počet pronájmů. Je pravda, že řada z nich neplatí pronájem, protože
Město Jílové bylo součástí pronájmu (schůze a pracovní setkání Mikroregionu, setkání
starostů, schůzky partnerských obcí kvůli dotacím a společným projektům). Devětkrát
zasedalo na zámku zastupitelstvo. Pronájem také neplatí ZŠ a MŠ Jílové, když v dopoledních
hodinách ve velkém sále proběhne divadelní představení či výchovný koncert pro žáky nebo
se děti sejdou v knihovně nad povídáním o knihách. Děti byly na zámku osmkrát.
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Zájem o pronájem měla řada obchodních společností, které v prostorách zámku dělaly
klasické předváděcí akce spojené s prodejem zboží, či akce spojené s předváděním výrobků
pro své obchodní partnery. Takových pronájmů bylo celkem 8. Příjem z těchto pronájmů činil
12 200,- Kč.
Potěšitelné je, že si na zámek našly cestu pravidelné pronájmy pro děti i dospělé. V roce 2008
pokračovala úspěšná Hudební školička, ve které se děti učily hrát na klavír a kytaru – dle
zájmu. Školička měla 10 žáčků. Rezervovanou na ni mále středu odpoledne. V případě zájmu
o pronájem tento den je dohoda, že „školička“ se přesune na náhradní termín. Pravidelný
příjem ze „školičky“ je s výjimkou dvou měsíců letních prázdnin 200,- Kč měsíčně, od září
2008 pak 300,- Kč měsíčně. Tato minimální částka byla stanovena proto, že nechceme
neúměrně zvedat výši školného a je pro nás důležité, aby děti měly možnost alternativního
trávení svého volného času. Dospělí se pak pravidelně od podzimních měsíců scházeli při
kondičním cvičení tai-chi, které běží po Hudební školičce též ve středu. Tyto pronájmy
vynesly celkem 4 200,- Kč. Oba tyto dlouhodobé pronájmy běží i v roce 2009.

foto Petra Nedvědová
Vánoční besídka Hudební školičky
Další pronájmy se pak týkaly svatebních oslav, příležitostných pronájmů (např.
Českomoravská myslivecká jednota, koncerty apod.). Z těchto pronájmů byl výtěžek 9 950,Kč. Dohromady bylo pronájmů, půjčení prostor zámku a akcí pořádaných někým jiným
celkem 110. K těm největším tradičně patřila Zámecká kramle, pořádaná o.s. Slunečnice.
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foto Petra Nedvědová
Zámecká kramle
Takhle vypadá rok 2008 rozdělený po měsících:
leden 2008 – 3 kulturní akce
8 akcí dalších
příjmy ze vstupného činily 3 232,- Kč
příjmy za pronájmy činily 950,- Kč
na honorářích bylo vyplaceno 5 500,- Kč
únor 2008 – 3 kulturní akce
9 dalších akcí
příjmy ze vstupného činily 29 030,- Kč (vysoké příjmy díky 3. zámeckému plesu)
příjmy za pronájem činily 1 700,- Kč
na honorářích bylo vyplaceno 19 000,- Kč
březen 2008 – 3 kulturní akce
11 akcí mimo
příjmy ze vstupného činily 3 402,- Kč
příjmy za pronájem 1 200,- Kč
na honorářích bylo vyplaceno 3 270,- Kč
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foto David Drobný
vernisáž výstavy Není slon jako slon
duben 2008 – 4 kulturní akce
11 akcí mimo
příjmy ze vstupného činily 3 249,- Kč
příjmy za pronájem 500,- Kč
na honorářích bylo vyplaceno 5 481,- Kč
květen 2008 – 4 kulturní akce
13 akcí mimo
příjmy ze vstupného činily 1 256,- Kč
příjmy za pronájem činily 6 950,- Kč
na honorářích bylo vyplaceno 10 000,- Kč
červen 2008 – 3 kulturní akce
10 akcí mimo
příjmy ze vstupného činily 1 270,- Kč
příjmy za pronájem činily 2 700,- Kč
na honorářích bylo vyplaceno 2 300,- Kč
červenec 2008 a srpen 2008 – po dobu prázdnin se kulturní akce nekonají a není zájem ani
o pronájmy
v těchto měsících byly pouze dva pronájmy s výtěžkem 1 500,- Kč
příjmy za vstupné za prohlídky zámku jsou uvedeny dále
září 2008 – 5 kulturních akcí
9 akcí mimo
příjmy ze vstupného činily 1 785,- Kč
příjmy za pronájem činily 2 300,- Kč
na honorářích bylo vyplaceno 3 597,- Kč (Jílovské slavnosti byly vedeny zvlášť)
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foto Zdeňka Rosendorfová
3. společný výlet po historii – Holý vrch
říjen 2008 – 4 kulturní akce
15 akcí mimo
příjmy ze vstupného činily 2 637,- Kč
příjmy za pronájem činily 3 750,- Kč
na honorářích bylo vyplaceno 6 800,- Kč
listopad 2008 – 4 kulturní akce
12 akcí mimo
příjmy ze vstupného činily 4 076,- Kč
příjmy za pronájem činily 3 750,- Kč
na honorářích byly vyplaceny 4 000,- Kč
prosinec 2008 – 7 kulturních akcí
11 akcí mimo
příjmy ze vstupného činily 1 815,- Kč
příjmy za pronájem činily 1 050,- Kč
na honorářích bylo vyplaceno 12 300,- Kč
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foto Petra Nedvědová
Jílovský betlém z dílny pana Plíhala
Příjmy ze vstupného činily za rok 2008 celkem 51 752,- Kč.
Z toho 2 918,- Kč bylo vybráno za šatnu. (1 lístek za 3,- Kč, na plesy za 5,- Kč)
Příjmy za pronájmy v tomto roce činily 26 350,- Kč.
Na honorářích bylo vyplaceno 72 248,- Kč (opět platí, že v tom nejsou zahrnuty 8. Jílovské
slavnosti.)
Pro zajímavost uvádím, že na poplatcích OSA (autorská práva za provozování hudby při
koncertech a plesech) jsme v roce 2088 zaplatili 3 122,- Kč.

Turistická sezóna na Jílovském zámku probíhala následovně:
V měsících červnu a září o víkendech a svátcích, během prázdnin, tedy v měsících červenec a
srpen byl zámek otevřený od úterý do neděle a o svátcích, vždy od deseti do sedmnácti hodin.
Pokud byl zájem o prohlídky zámku mimo hlavní turistickou sezónu, prováděli jsme také.
Výše vstupného byla pro turistickou sezónu 2008 stanovena takto:
snížené vstupné pro školní a táborové výpravy 15,- Kč (do dubna 2008 12,- Kč)
děti, studenti a důchodci 25,- Kč (do dubna 2008 24,- Kč)
dospělí 40,- Kč (do dubna 2008 36,- Kč)
Průvodcovskou službu zajišťovala skupina 5 průvodců, většinou studentů vysokých škol.
Průvodcovské texty jsou zpracovány i v němčině. Kromě provádění na zámku průvodci
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prodávali propagační materiál a suvenýry našeho města. V době, kdy neprováděli, pomáhali
s archivováním materiálů a textů z historie Jílového, především přepisovali texty do počítače,
aby tyto mohly být uloženy a archivovány i v elektronické podobě.

foto Petra Nedvědová
výstava prací dětí z keramického kroužku při CZMČ a keramičky Jolany Novotné
v renesančních sklepích Jílovského zámku
Turistickou sezonu pak můžeme vyhodnotit takto:
leden 2008 – 36 lidí na prohlídce zámku, tržba za vstupné 540,- Kč
prodej materiálu 439,- Kč
únor 2008 a březen 2008 – nic
duben 2008 – 2 lidé na prohlídce zámku, tržba 72,- Kč
prodej materiálu 69,- Kč
květen 2008 – 26 lidí na prohlídce zámku, tržba za vstupné 390,- Kč
prodej materiálu 1 382,- Kč
červen 2008 – 60 lidí na prohlídce zámku, tržba za vstupné 1 635,- Kč
prodej materiálu 1 192,- Kč
červenec 2008 – 191 lidí na prohlídce zámku, tržba za vstupné 6 360,- Kč
prodej materiálu 4 507,- Kč
srpen 2008 – 161 lidí na prohlídce zámku, tržba za vstupné 5 026,- Kč
prodej materiálu 3 749,- Kč
září 2008 – 23 lidí na prohlídce zámku, tržba za vstupné 785,- Kč
prodej materiálu 2 260,- Kč
říjen 2008 – prodej materiálu za 305,- Kč
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listopad 2008 – prodej materiálu za 182,- Kč
prosinec 2008 – nic
Celková návštěvnost Jílovského zámku platícími hosty tedy byla 499 lidí.
Na vstupném bylo vybráno 14 808,- Kč.
Propagačních materiálů a suvenýrů města se prodalo za 14 085,- Kč.
K tomu je nutno podotknout, že řada prohlídek proběhla bez placení vstupného – například
volné prohlídky zámku během Dětského dne, Zámecké kramle a Jílovských slavností.

foto archiv města Jílové
park a zámek v době největšího rozkvětu, 30. léta 20. st.

Zpracovala: Petra Nedvědová
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