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Představení  

Klánovické fórum, nadační fond 
 je nadačním fondem podporujícím zejména kulturu a kulturně-společenské aktivity v Klánovicích  
 spravuje místní Kulturní centrum Beseda 
 organizuje nejrůznější kulturní aktivity a projekty 
 vytváří otevřený prostor pro aktivitu a účast všech občanů na kulturně-společenském dění v Klánovicích  

 
 
Tým dobrovolníků pracuje na tom, aby se Klánovice staly skutečně nejlepším místem pro život. Aby byly městskou částí s plnohodnotným 
společenským a kulturním životem, který vytvářejí a účastní se na něm  především občané Klánovic.  
I vy můžete přispět ke společnému cíli přispět. 
 

Vzkazy od osobností 

PaeDr. Michal Černý - ředitel ZŠ Masarykova Klánovice 
 „Děkuji Klánovickému fóru především za to, že KC Beseda je nadále opravdu kulturním centrem s vysokou úrovní většiny pořadů. A děkuji také za 
poskytnutí azylu pro naše školní divadlo.“ 

Bc. Petr Nejezchleba - ředitel Dětského domova Klánovice 
„Rád bych především zdůraznil pomoc Klánovického fóra našemu dětskému domovu v rámci projektu vylepšení zahrady. Hezkou společnou akcí 
bylo Zahájení adventu s tradičním rozsvícením vánočního stromu u dětského domova.“ 

Ing. Jaroslav Losert – zastupitel MČ Praha -  Klánovice,  v letech 2004 -  2006 starosta 
 „Myslím si, že byla odvedena dobrá práce.“ 

Luděk Emanovský - muzikant, trumpetista 
„Děkujeme vám i vašim spolupracovníkům za oživení kulturního života v Klánovicích. Přejeme vám další úspěchy v probouzení kulturních jezevců z 
nor v roce 2007.“ 

Zora Šimůnková - básnířka 
„Potěšilo mě, že se ujal Klánovický svařak, a že se zámek Beseda i díky němu probudil k životu.“ 

BcA. Martin Hauptmann - ředitel ZUŠ Praha 9 pobočka Újezd n. Lesy 
„Jsem rád, že se první  koncert žáků naší nové pobočky v Újezdě nad Lesy  mohl, díky Klánovickému fóru, uskutečnit v tak příjemných kulturních 
podmínkách a těším se na další příležitosti v KCB koncertovat.“  

Jiří Karban – zastupitel MČ Praha - Klánovice, novinář 
„Těší mě, že jsem mohl, díky naprosto bezproblémové spolupráci s Klánovickým fórem, na klánovickou scénu uvést literárně-hudební pořad 
Klánovický svařák.“ 
 

Věra Houžvičková – předsedkyně Svazu tělesně postižených v Klánovicích 
„Díky slevám vstupného pro postižené osoby a seniory od Klánovického fóra se mohlo do kulturního dění v KC Beseda zapojit mnohem více našich 
členů a seniorů. Doufám, že se nebude na tuto skupinu obyvatel Klánovic ani v budoucnu zapomínat.“  
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Slovo předsedy správní rady 

Vážení přátelé, 
 
Loňský rok byl pro Klánovické fórum premiérový a dovolím si konstatovat, že premiéra se nadmíru 
vydařila. Začátek byl velmi těžký. Vždyť na začátku projektu byla jenom myšlenka. Nic více. Nic 
méně! Myšlenka, že nejlepší způsob, jak oživit dlouho dřímající kulturní dění v Klánovicích a v KC 
Beseda spočívá ve spojení sil aktivní skupiny dobrovolníků a mecenášů kultury na straně jedné a 
obce, jakožto majitele kulturního centra na straně druhé. Nikdo z členů týmu Klánovického fóra neměl 
zásadní zkušenosti s organizováním koncertů a divadelních představení, provozem kina a dalšími 
obdobnými aktivitami. Věřili jsme silně v naše schopnosti, rychle si potřebné dovednosti osvojit, 
souběžně zajišťovat alternativní finanční zdroje na definičně ztrátové kulturní aktivity, řádně 
hospodařit a zvelebovat pronajatý prostor KC Beseda ke spokojenosti občanů. Naše víra nebyla 
planá. Od ledna, kdy jsme převzali KC Beseda do správy a zahájili drobnou úpravou interiéru 
předsálí se nám, s nezištnou pomocí celé řady dobrovolníků, spolupracovníků a také pracovníků 
místního úřadu podařilo téměř nemožné.  
 
Za jedenáct měsíců roku 2006 jsme zorganizovali více než 111 kulturních akcí - od kina, divadelních 
představení, literárních kaváren, výstav, různých kurzů – pro téměř 4 000 návštěvníků. Díky investici 
ze zdrojů Evropské unie, kterou se nám podařilo ve spolupráci s úřadem nejen zajistit, ale rovněž 
během roku zrealizovat, patří dnes KC Beseda k nejlépe technologicky vybaveným kulturním centrům 
v České republice připraveným na nové formáty kultury a zábavy v éře internetu a multimédií. 
Instalované moderní technologie, současný moderní vzhled interiéru, rostoucí zájem návštěvníků, 
formování ochotnické skupiny divadelníků a budování klánovického bluesbandu, jsou skutečným zázrakem, o kterém se nám ještě v březnu 2006, 
říkám upřímně, ani nesnilo.   
 
Největším přínosem, hodnotou a vkladem pro naši práci jsou však lidé. Tím nemyslím jen návštěvníky našich akcí, ale zejména postupně se 
rozrůstající řady skutečných dobrovolníků a fandů ochotných nezištně pomoci a připojit se. Na začátku projektu jsme se setkali s určitým povrchním 
a zkresleným přístupem některých osob , ale nyní cítíme rostoucí zájem obětavých, inspirujících a pracovitých lidí přicházet s vlastními nápady a 
iniciativami a ty také vlastními silami uskutečňovat. Jsem osobně velmi šťastný, když sleduji nově se zapojující členy našeho týmu. Klánovický 
kulturní vlak se rozjel, bude připojovat další vagóny a časem i mašiny, jež budou mít novou páru táhnout vlak dále na trati, kterou nyní budujeme.   
 
V roce 2007 budeme usilovat na jedné straně o další zkvalitnění nabídky kulturních akcí, zlepšení vlastní marketingové komunikace a přilákání 
významných kulturních osobností pro vystoupení v Klánovicích. Na druhé straně chceme zajistit alespoň stejné množství nadačních darů a grantů 
jako v loňském roce. V oblasti investic v KCB bychom rádi prosadili projekt opravy vzduchotechniky a přispěli k celkovému koncepčnímu řešení 
areálu KC Beseda účastí na vypracování architektonické studie. 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům týmu za jejich práci, spolupracovníkům za jejich nápady a iniciativy, bývalému starostovi Ing. Jaroslavu 
Losertovi a tajemníku úřadu Ing. Stanislavu Duškovi za pomoc a podporu v začátcích projektu, samozřejmě všem privátním a firemním dárcům. Bez 
jejich pomoci bychom dosáhli mnohem méně, než můžeme prezentovat v této výroční zprávě.  
 
Děkujeme! 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Kubíček v.r. 
Předseda správní rady 
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Poslání nadačního fondu 
Naším posláním je:  

 podpora kultury, společenských aktivit, vzdělávací a sportovní činnosti a jiných veřejně prospěšných aktivit ve prospěch Klánovic a okolí  
 přispíváme tak ke svébytnému, živoucímu a unikátnímu charakteru Klánovic, jakožto nejlepšímu místu pro plnohodnotný život všech občanů 
Klánovic  

 oživení a rozvoj KC Beseda  
 

Zakladatelé 
Klánovické fórum bylo založeno podpisem nadační listiny dne 28. listopadu 2005 mezi 

 Ing. Petrem Kubíčkem 
 Úřadem městské části Praha Klánovice  

V lednu 2006 převzalo Klánovické fórum do správy a pronájmu kulturní centrum KC Beseda v Klánovicích. 
 

Lidé v Klánovickém fóru 

Správní rada 
 Ing. Petr Kubíček - předseda správní rady – zakladatel nadačního fondu, ředitel a spolumajitel společnosti Český Web, a.s. 
 MUDr. Jaroslav Brabenec – člen správní rady  
 Ing. Jaroslav Losert – člen správní rady – bývalý starosta Městské části Praha – Klánovice 

Revizor 
 Ing. Hana Hermanová 

Tým dobrovolníků  
 Ing. Katarína Hoffmannová 

 správce nadačního fondu - Katka má na starosti právní, účetní, daňové a další provozní záležitosti Klánovického fóra. Vedle toho 
přípravuje programovou skladbu KINA.  

 Romana Kubíčková 
 Romana připravuje další programové aktivity Klánovického fóra a má na starosti správu objektu KC Beseda.  

 Jitka Křížová 
 Paní Křížová pomáhá zejména se správou KC Beseda. 

 Ing. Martina Petráčková 
 Martina pečuje o marketingové aktivity jak nadačního fondu, tak i jednotlivých kulturních akcí. 

 Tomáš Hradecký 
 Tomáš je fotoreportér Klánovického fóra. 

 Ing. Miloš Král 
 Miloš pomůže vždy se vším, co je potřeba a toho si vážíme. 

 Ing. Vladimír Hoffmann 
 Vlado pomáhá organizuje živá koncertních vystoupení a hlavně buduje klánovický bluesband 

 Jan Nejedlý 
 Honza připravuje nový formát klánovické literárně-hudební kavárny Klánovický svařák 

 

Všichni členové týmu, kteří se k nám za uplynulý rok přidali  si zaslouží veliké DÍKY 
 
 
Zvláštní poděkování náleží PhDr. Ludvíku Skružnému za přípravu výstav v KC Beseda. Rovněž děkujeme všem lidem, kteří přispěli k tomuto 
projektu třeba radou, doporučením či účastí na kulturních akcích. 
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Činnost nadačního fondu v roce 2006 

Jádro aktivit Klánovického fóra bylo zaměřeno na obnovu fungování KC Beseda. V lednu 
fond protokolárně převzal objekt do pronájmu a následovala krátká úprava interiéru tak, aby 
bylo možné provozovat kulturní aktivity. Slavnostní znovuotevření KC Beseda proběhlo 1. 
února 2007 zahájením výstavy fotografií Historie a současnost Klánovic. Premiérové KINO 
představení se uskutečnilo 7. února. Byl promítnut film v Klánovicích oblíbeného korejského 
režiséra KIM Ki-Duka s názvem 3-iron. 
 
V březnu se podařilo, díky iniciativně pana Karbana, připravit nový formát literárně-hudební 
kavárny Klánovický svařák. Úspěšnou premiéru pak následovalo dalších 5 pořadů literárně-
hudební kavárny.  
 
Na začátku března jsme zpracovali studii proveditelnosti a požádali dotaci o EU fondů 
v rámci programu JPD2 – podpora informační společnosti. Připravili jsme projekt tzv. 
multimediálního centra, jehož posláním je podporovat využívání moderních technologií a 
vysokorychlostního internetu jejich zapojením do kulturních, společenských a vzdělávacích 
aktivit v obci. Projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší. Rozsah projektu byl sice seškrtán 
(vyjmutí staré tělocvičny, ze které se měl stát druhý kulturní sál), ale i tak investice v řádu 2-
3 mil. Kč byla obrovským přínosem. 
 
Duben byl zahájen velikonočním pásmem zahrnujícím přednášku o lidových zvycích, 
soutěže o nejnápaditější kraslici, velikonoční tvoření pro maminky s dětmi a pořad Hody, 
hody doprovody Inky Rybářové. Vrcholem dubna bylo vystoupení Klánovičáka Tony 
Ackermana s jeho sólovým kytarovým večerem. 

 
 
Dne 1. května 2006 byla otevřena kavárna v předsálí KC Beseda, která poskytuje 
příjemné prostředí pro setkávání lidí, zábavu a kulturní aktivity. Klánovické fórmu není 
provozovatelem kavárny. Tím se, ve vlastní režii, stal pan Michal Táborský. Nebylo 
jednoduché najít správného, profesionálního a solidního provozovatele kavárny, což se 
odrazilo v podmínkách podnájemní smlouvy.. Jediným výnosem z provozu kavárny je 
nájemné ve výši 1 500,-Kč měsíčně. Tyto podmínky však trvají jen do října 2007.  
 
 
Na konci května a začátkem června byly zahájeny tzv. hudební pátky, kdy se v krásném 
prostředí parku KC Beseda odehrávaly koncerty různých formací a uskupení. Prvním 
z nich bylo vystoupení skupiny TANGO BAND pana Skutila. Na tento koncert v parku pak 
navazovala vystoupení skupiny Děda Mládek Illegal Band a v závěru června i Sester 
Steinových.  
 
 
                                                                                                    V průběhu léta jsme 

uspořádali celou řadu 
koncertů v parku KC 
Beseda pod názvem 
Hudební léto 
v Klánovicích. V rámci 
hudebního léta vystoupili 
Setry Steinovy, písničkář 
Vladimír Nesveda, kapela 
Pilgrim Pimple, jazzová 
Palm Jam, experimentální 
hard core skupina Le 
Laple, Lachout – Olympic 
revival, skupiny 
Tangoband a 
Confluence. 
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V září se podařilo získat grant programu Strom života (malé granty do 20 000,-Kč) od Nadace partnerství na projekt Zahrada Dětského domova v 
Klánovicích ve výši 19 940,-Kč. O tento grant požádalo Klánovické fórum ve spolupráci se zahradnictvím Zelený domov (bývalá Sempra). Projekt byl 
realizován v říjnu a listopadu a díky němu se podařilo vysázet sad ovocných stromků a živý plot do části zahrady.  

 
V říjnu byly zahájeny nové pravidelné kursy Tai – Chi a orientálních tanců v tělocvičně Beseda. 
 
Od začátku října probíhala v KC Beseda dílčí 
rekonstrukce, úpravy interiéru a instalace nových 
technologií v rámci projektu tzv. Multimediálního centra 
ze zdrojů EU (Jednotný programový dokument pro 
Prahu), který jsme připravili a řídili. Omezení provozu 
bylo výraznější od 23. října do 16. listopadu, kdy byl 
omezen i provoz kavárny. Díky tomuto projektu projektu 
v hodnotě 2,3 mil. Kč (bez DPH) se bylo zejména:  
 

 zprovozněno digitální KINO při zachování klasické analogové KINO projekce  
 zahájen provoz pracovišť veřejného internetu (veřejná PC pracoviště v předsálí KCB)  
 nakoupeno mobilní profesionální ozvučení pro kulturní akce (koncerty v sále, předsálí i parčíku) a 
divadelní osvětlení sálu  

 zahájen projekt bezdrátového připojení k internetu v okolí KC Beseda (technologie Wi-Fi), který budou 
moci využít především návštěvníci kavárny v KCB či parčíku  

 instalována prezentační technika pro seminární a přednáškové akce  
 provedeny drobné stavební úpravy a opravy (sociální zařízení atd.)  
 instalován nový nábytek v nové internetové kavárně  
 zkvalitněny webové stránky Klánovického fóra nasazením nového programového modulu s možností 
rezervace.  

 
Prostor KCB získal potřebný kulturní rozměr a může plnit 
dokonale svůj účel - kulturní, společenské a jiné aktivity 
s využitím nejmodernějších dnes dostupných 
technologií. 
 
Vyvrcholením kulturní sezóny bylo divadelní vystoupení 
Studia Láďa pana Ladislava Smloljaka se hrou Hymna – 
aneb Urfidlovačka o historii vzniku naší národní hymny a 
následující adventní akce. Během adventu se 
uskutečnilo 6 adventních koncertů, z nichž největší 
odezvu získalo vystoupení skupiny Jablkoň.  
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Celkový přehled o aktivitách a návštěvnosti nabízí následující tabulka: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poděkování dárcům a partnerům nadačního fondu 

 
Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytují tito významní dárci a podporovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K největším dárcům z řad fyzických osob patří Ing. Petr Kubíček, panPetr Matuška a celá řada dalších. 
 

Všem dárcům upřímně děkujeme za podporu! 
 

Kulturní aktivity v KC Beseda (únor-prosinec 2006) 
  představení návšt ěvnost nejoblíben ější 

KINO 49 2033 
Šifra mistra Leonadra, Doba ledová 2, Auta, 3-iron, 
Zlomené květiny 

Divadlo (vč. dětských př.) 11 779 
Dětská představení Matěje Kopeckého, Studio 
Láďa 

Lit. kavárna Klánovický 
svařák 6 195 únorová premiéra a červnový v parku 
Dílničky Magráta 10 56  
Koncerty (jazz, rock, folk) 16 637 Jablkoň, Lachout, Tony Ackerman, Sestry Steinovy 
Výstavy 9  František Dvořák - obrazy 
Jiné akce 10 250 Klub 2002, Den Matek, Velikonoce 
  111 3950   

  
ÚMČ Praha – Klánovice 
 

 

Veřejná grantová podpora 

Podpora projektu Zahrada Dětského domova 
v Klánovicích  

 

 

 

 
 
 

Privátní dárci 
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Grantová pravidla nadačního fondu pro poskytnutí prostoru KC Beseda 

Klánovické fórum vyzvalo občany, skupiny občanů, občanská sdružení, kluby atp. k předložení žádosti o grant spočívající ve zvýhodněném či 
bezplatném využívání prostoru KC Beseda k provozování konkrétních pravidelných či jednorázových kulturních a společenských aktivit v prostorách 
KC Beseda.  V rámci schválených grantových pravidel byly, jsou a budou podporovány především projekty a akce jež:  

 představují zvláště přínosnou činnost kulturní, společenskou případně i sportovní nebo jinou činnost ve prospěch Klánovic a občanů Klánovic;  
 nemají výdělečný charakter;  
 jsou vedeny a organizovány občany Klánovic či v jejich prospěch či prospěch obce.  

Konkrétní forma grantu je dojednávána individuálně. Granty jsou udělovány výběrově nikoli plošně. 
Žádosti je možné předkládat výhradně písemně na naši kontaktní adresu či mail info@klanovickeforum.cz   
 
 

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 

Grant na pronájem KC Beseda pro kulturní a společenské akce 
 

 Mateřské centrum Klánovice 
 Den matek s MC dne 14.5.2006 - Vystoupení dětí kroužků MC pro maminky, pohádková revue pro děti loutkami v nadživotní velikosti. 
Účinkuje loutkoherecká skupina ČT „Strašidel se nebojíme a Jů a Hele“ 

 Mikulášská nadílka dne 3. 12.2006 - Mikulášská s pohádkou a nadílkou pro nejmenší dětipořadů 
 Divadlo Náhoda 

 Zkoušky dramatického kroužku dětí ze ZŠ Masarykova z Klánovice pod vedením PaeDr. Michala Černého, každé úterý 14.00 – 16.00 
od začátku rok 2006 - do současnosti 

 Základní umělecká škola J. Zacha Čelákovice, pobočka Šestajovice 
 Grantový pronájem (zdarma) KC Beseda pro adventní koncert 17. 12. 2006 
 Grantový pronájem (zdarma) KC Beseda pro koncert pro rodiče dne 21.5. 2006 

 
 Základní umělecká škola, Praha 9 - pobočka Újezd n. Lesy 

 Grantový pronájem (zdarma) KC Beseda pro vánoční koncert 12. 12. 2006 
 
Jiné nadační příspěvky 

 Dětský domov Klánovice 
 Finanční příspěvek na zahradní úpravy v areálu dětského domova. Výtěžek ze sbírky ve výši 2 800,-Kč. 
 Nákup stromků a zeleně v rámci projektu zahradních úprav v areálu dětského domova ve výši 19 940,-Kč 

 
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 90 800,-Kč 
 

Přehled přijatých darů nad 10 000,-Kč 

Český Web, a.s. 
  finanční dar ve výši 78 000,-Kč na nákup webové prezentace 

Microsoft  
 věcný dar licencí operačního systému Windows XP/Professional  (16 000,-Kč) 

Magistrát hl. města Prahy  
 dary na podporu kulturních aktivit 
 dar na organizaci fotbalového turnaje Memoriál starosty Hanzala 

Úřad městské části Praha – Klánovice 
 dary na podporu kulturních aktivit 

Petr Matuška 
 finanční dar 50 000,-Kč  

Ing. Petr Kubíček 
 finanční dar 50 000,-Kč 
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Finanční zpráva 

Přehled o majetku a závazcích nadačního fondu 
 
Aktiva nadačního fondu jsou tvořena výhradně peněžními prostředky ve struktuře: 

 termínovaný vklad 250 000,-Kč (odpovídá částce nadačního jmění vloženého Ing. Petrem Kubíčkem) v Komerční bance, a.s. 
 zůstatek běžného účtu 84 000,-Kč 
 zůstatek běžného účtu – veřejná sbírka ve výši 450,-Kč 
 zůstatek pokladny 8 000,-Kč 

 
Pasiva nadačního fondu jsou tvořena: 

 Vlastním jměním ve výši 272 000,-Kč (250 000,-Kč nadační jmění, 22 000,-Kč hospodářský výsledek roku 2006)  
 Cizími pasivy: 

 závazky vůči dodavatelům  20 000,-Kč 
 dohadné položky pasivní 24 000,-Kč 
 závazky (vratka grantu Memorial starosty Hanzala)  26 000,-Kč 

 

Plnění pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu 
 
Statut určuje následující pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu: 

 Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nepřevýší 80 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.  
 Administrativní náklady spojené s provozem nadačního fondu nepřevýší 30% celkového ročního rozpočtu nadačního fondu. 

 
V roce 2006 činily: 

 Poskytnuté nadační příspěvky 90 800,-Kč 
 Náklady související se správou nadačního fondu 21 000,-Kč (účetní služby, další správní náklady) 
 Celkové výnosy v plánovaném rozpočtu 927 000,-Kč 

 
Klánovické fórum, nadační fond dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.  
 

Výnosy – celkové výnosy tvoří 
 Výnosy za vlastní výkony 282 000,-Kč 

 Výnosy akcí (prodej vstupného, kurzovného apod.) -177 000,-Kč 
 Výnosy z pronájmu 105 000,-Kč (z toho 90 800,-Kč tzv. grantový pronájem, který je na straně nákladů uveden jako nadační příspěvek 
90 800,-Kč subjektům realizujícím kulturní projekty v KCB) 

 Úrokové výnosy 2000,-Kč 
 Granty a nadační dary 416 000,-Kč 
 Příspěvek zřizovatele ÚMČ Praha Klánovice 200 000,-Kč 
 Jiné ostatní výnosy 64 000,-Kč 

 
 

Náklady – celkové náklady tvoří 
 Spotřeba materiálu – 50 000,-Kč 
 Služby – 858 000,-Kč 

 Energie – 104 000,-Kč 
 Honoráře účinkujícím – 151 000,-Kč 
 Nákup filmových pořadů – 84 000,-Kč 
 Marketing – 171 000,-Kč  
 Nadační příspěvky – 91 000,-Kč 
 Ostatní služby – 257 000,-Kč 

 Osobní náklady  - 30 000,-Kč 
 Ostatní náklady – 4 000,-Kč 
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Roční účetní závěrka 

Výkaz zisku a ztrát 
 
 

Výkaz zisku a ztráty 

podle Přílohy č. 2 

vyhlášky č. 504/2002 Sb

Název a sídlo účetní jednotky

Klánovické fórum nadační fond
Slavětínská  120

Účetní jednotka doru čí: Praha 914
1 x příslušnému finančnímu 190 14

orgánu

Číslo
řádku

A. Náklady 1

Spotřebované nákupy celkem 2
Služby celkem 3
Osobní náklady celkem 4
Daně a poplatky celkem 5
Ostatní náklady celkem 6
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7
Poskytnuté příspěvky celkem 8
Daň z příjmů celkem 9
Náklady celkem 10

B. Výnosy 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13
Aktivace celkem 14
Ostatní výnosy celkem 15
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16

Přijaté příspěvky celkem 17
Provozní dotace celkem 18
Výnosy celkem 19

C. Výsledek hospoda ření p řed zdaněním 20

D. Výsledek hospoda ření po zdan ění 21

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné
osoby: za zaúčtování:

Telefon:

27398587

( v celých tisících Kč )
k 31.12.2006

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6

Hospodářská

IČO

Označení

5050I.
858858II.
3030III.

IV.
44V.

VI.
VII.
VIII.

942942

282282I.
II.
III.

6666IV.
V.

616616VI.

2222

VII.
964964

2222
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Rozvaha 
 

Rozvaha podle Přílohy č. 1 

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Klánovické fórum nadační fond
Slavětínská  120

Účetní jednotka doru čí: Praha 914
příslušnému fin. orgánu 190 14

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem 342
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 342
IV. Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 342

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 272
I. Jmění celkem 250
II. Výsledek hospodaření celkem 22
B. Cizí zdroje celkem 70
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem 38
IV. Jiná pasiva celkem 32

Pasiva celkem 342

1 x

( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2006

27398587
IČO

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2a

Stav k poslednímu dni

účetního období
1b

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období

1
2
3
4
5
6 250
7
8
9 250
10
11 250

4a

Stav k poslednímu dni

účetního období
3b

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období

12 250
13 250
14
15

20 250

16
17
18
19
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Kontaktní informace 

Ing. Petr Kubíček 
předseda správní rady 
Klánovické fórum, nadační fond 
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice 
info@klanovickeforum.cz  
Tel: 603 889 168 


