Výroční zpráva 2007

Klánovice - nejlepší místo pro život
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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 utvářejí především občané Klánovic.
Každý může přispět ke společnému cíli.
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Slovo předsedy správní rady
Rok 2007 byl ve znamení mimořádného rozvoje kulturních aktivit v Klánovicích. Jsem velmi hrdý na to, že za
tento kulturní rozkvět „zodpovídá“ právě naše nezisková organizace. Již druhým rokem spravuje Klánovické
fórum, nadační fond KC Beseda v Klánovicích. Mohu s radostí konstatovat, že se nám podařilo dosáhnout
kýženého efektu sněhové koule, která na sebe vlastní energií nabaluje další a další nánosy sněhu. Stejně
tak funguje projekt Klánovického fóra. Daří se organizovat více kulturních akcí. Více dobrovolníků se
zapojuje do naší činnosti. Výrazně se zvyšuje počet návštěvníků kulturních pořadů a celého kulturního
centra včetně naší unikátní nekuřácké kavárny. Zavádíme nové kulturní formáty, a to zejména díky iniciativě
občanů z Klánovic a okolí. Vlastní areál KC Beseda neustále, drobnými krůčky zkvalitňujeme, i když
s minimálními prostředky. V roce 2007 se nám zkrátka podařilo dosáhnout takového rozmachu kulturních
aktivit v Klánovicích, o němž jsme, při založení nadačního fondu, jen snili. Z takového výsledku se nelze než
upřímně těšit.
V roce 2007 jsme zorganizovali 150 kulturních akcí - od kina a divadelních představení, přes literární
kavárny a koncerty, až k řadě výstav a různých kurzů – pro téměř 7 000 návštěvníků. Návštěvnost akcí
vzrostla meziročně o více než 50%. Nově uvedené formáty Folkový čaj Lukyho Lukáče, zahradnická burza,
velikonoční jarmark, petanque turnaj O české srdce na výročí založení našeho státu, obnovený pořad literárně-hudební a filmové kavárny pod
vedením Honzy Nejedlého, zformovaná klánovická bluesová kapela Bluesklan, to vše jsou počiny, jež určují tvořící se specifický ráz
klánovického kulturního dění.
Technické vybavení kulturního centra je na velmi dobré úrovni, díky investici ze zdrojů Evropské unie, kterou se nám podařilo ve spolupráci
s úřadem zajistit a zrealizovat již v roce 2006. I díky této dotaci jsme v loňském roce zavedli nové on-line služby pro návštěvníky kulturního
centra – internetový kalendář akcí, on-line rezervace vstupenek a eZpravodaj o programu, které si získaly velkou oblibu. Máme registrováno
k on-line rezervaci vstupenek již 150 uživatelů a odběratelů eZpravodaje je více než 250. KC Beseda patří k nejlépe technologicky vybaveným
kulturním centrům v České republice připraveným na nové formáty kultury a zábavy v éře internetu a multimédií. Velkým přínosem v tomto
směru byla loňská dotace Fondu kinematografie ve výši necelých 300 000,-Kč na další fázi rekonstrukce technologického vybavení kina.
Bohužel vlastní stavební objekt KC Beseda si vyžaduje další stavební úpravy a rekonstrukce (vzduchotechnika a celková rekonstrukce areálu)
tak, aby provozování kulturního zařízení v Klánovicích mohlo být zachováno.
Na tomto místě bych rád upřímně poděkoval všem dobrovolníkům ochotným nezištně pomáhat,
vymýšlet a přidat ruku k dílu, kteří se do našich aktivit zapojují. Za vše co se v Klánovicích na poli
kultury děje jsme my, Klánovičáci, vděčni právě těmto lidem. Zvláště bych chtěl poděkovat dvojici
Katarína Hoffmannová a Romana Kubíčková (vlevo). Bez jejich práce by Klánovické fórum
neexistovalo a KC Beseda nefungovalo tak dobře, jak jsme v současné době svědky. Nelze
samozřejmě opomenout a nepoděkovat i dalším nejaktivnějším dobrovolníkům: paní Jitce Křížové,
Martině Petráčkové, Miloši Královi, Marcele Rohožkové, Evě Slavíkové, manželům Nejedlým,
Tomáši Hradeckému, Vladu Hoffmannovi a mnohým dalším. Děkuji. Rád bych rovněž poděkoval
naší městské části, vedení obce a úřadu za dosavadní spolupráci na půdě Klánovického fóra.
S velkým potěšením rovněž vyjadřuji díky našim finančním a věcným dárcům, kteří svými dary
pomáhají. Velice si jejich pomoci vážíme.
Děkujeme!

V Klánovicích dne 20. dubna 2008
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
MUDr. Jaroslav Brabenec – člen správní rady
Ing. Vladimír Hoffmann – člen správní rady
Ing. Miloš Král
Pan Guiseppe Maiello – člen správní rady

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, moderuje rovněž vybrané pořady.
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 organizovat živá koncertních vystoupení; založil klánovický bluesband Bluesklan
Eva Slavíková
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Činnost nadačního fondu v roce 2007
Zřejmě nejzásadnější kulturní událostí roku bylo zformování nové klánovické bluesové kapely
s patriotickým názvem Bluesklan (vpravo v jednom
z několika vystoupení v parku KC Beseda). Ve skupině
hrají významnou roli právě klánoviční občané Vlado
Hoffmann, zpěv, kytara (vlevo), Honza Miler, harmonika
a dále muzikanti z blízkého okolí Dan Kopec, basa z
Dubče a Zbyněk Šolc, bicí z Úval. Jediným přespolním
členem kapely je Honza Tlačbaba, klávesy.
Bluesklan vystoupil v Klánovicích několikrát a vždy
s mimořádným úspěchem. Zvláště letní koncerty
v parku KC Beseda mají vždy úžasnou atmosféru.
V únoru měla obnovenou premiéru, po převzetí
autorství pořadu Honzou Nejedlým, literárněhudební kavárna Klánovický svařák. První
vydání mělo filmově-hororový nádech.
Dubnový „svařák“ se pak nesl v pozdně
socialistickém duchu a nesl název Husákovy
děti. Tato retro komunistická besídka neměla
daleko ke grotesce a stala se právem
nejzábavnější akcí roku. Následující květnový
„svařák“ navštívil spisovatel Michal Viewegh a
v premiérovém týdnu uvedl svoji novou knihu.
V březnu Klánovické fórum požádalo o dotaci Fond kinematografie na technický rozvoj a
modernizaci kina ve výši 347 000,-Kč. Tato dotace byla v červnu přidělena v plné výši.
Následně byla provedena výměna Dolby procesoru, opraven oponový automat, instalována
nová opona a opraveny sedačky v sále. Pravidla dotace vyžadovala zajistit dalších 50%
financování projektu z jiných zdrojů. Bohužel městská část nebyla schopna a ochotna na
tuto investici přispět. Proto byly, za účelem provedení této nutné investice, čerpány prostředky (jakási železná rezerva) vložené
zakladatelem Petrem Kubíčkem ve výši 250 000,-Kč. Další prostředky byly zajištěny z privátních darů.
V dubnu měl premiéru první velikonoční jarmark v parku KC Beseda.
V květnu byl uveden pořad Zuzany Bubílkové Politické Harašení.
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Klánovické léto bylo opět ve znamení koncertů v příjemném prostředí parku KC Beseda.

Sesty Steinovy na klánovickém pódiu

Skupina Bluesberry společně s klánovickými interprety (Alena Nejedlá,
Vlado Hoffmann) zpívala legendární „Klánovice jsou můj sen.“

Michal Pavlíček, Monika Načeva, DJ Five na červnovém koncertu.

Luky Lukáč – autor a moderátor pořadu Lukyho folkový čaj, ve kterém si
zve zajímavé hosty z folkové scény.
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Sváteční Petanque Open dne 28. října 2008 – O české srdce.

Nově vybudované hřiště na petanque, ceny pro vítěze, štastní vítězové.

Tradiční mikulášská nadílka v kinosále KC Beseda.

Živý betlém v parku KC Beseda.
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Celkový přehled o aktivitách a návštěvnosti nabízí následující tabulka:
Kulturní aktivity v KC Beseda, srovnání 2006, 2007
2006
2007
druh akce
KINO
Divadlo (vč. dětských př.)
Lit. kavárna Klánovický svařák
Dílničky Magráta, kurzy
Koncerty (jazz, rock, folk)
Výstavy, vernisáže
Jiné akce

představení návštěvnost
49
2 033
11
779
6
195
10
56
16
637
9
10
250
111
3 950

představení
76
20
4
9
17
9
15
150

návštěvnost
2 560
1 740
250
78
1 223
460
6 311

Poděkování dárcům a partnerům nadačního fondu
Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytují tito významní dárci a podporovatelé:

ÚMČ Praha – Klánovice

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila ze
svých zdrojů Evropská unie.
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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 v souladu s grantovými pravidly: Celková výše poskytnutých nadačních
příspěvků činila v roce 2007 139 000,-Kč.

Přehled přijatých darů a dotací nad 10 000,-Kč
Český Web, a.s.
finanční dar ve výši 32 000,-Kč na kulturní aktivity
Úřad městské části Praha – Klánovice
dary na podporu kulturních aktivit ve výši 88 000,-Kč (v rámci standardních grantových programů)
Fond kinematografie České republiky
grant, účelová dotace na modernizaci KINA 347 000,-Kč (při vyúčtování vráceno 69 466,-Kč z titulu nevyčerpání dotace)
MUDr. Jaroslav Brabenec
finanční dar 17 400,-Kč
Ing. Miloš Král
věcné dary 53 500,-Kč

10

Finanční zpráva
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 2007 činily:
Poskytnuté nadační příspěvky 139 000,-Kč
Náklady související se správou nadačního fondu 3 450,-Kč (další správní náklady)
Celkové výnosy v plánovaném rozpočtu 957 500,-Kč
Klánovické fórum, nadační fond dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.

11

Roční účetní závěrka k 31.12. 2007
Výkaz zisku a ztrát

Komentář k výkazu zisk a ztrát:
Výsledek hospodaření po zdanění představuje záporné saldo ve výši 32 tis.,-Kč.
Záporné saldo bylo způsobeno zejména způsobem zaúčtování Grantu z Fondu kinematografie České republiky a příslušné pořízení
hmotného majetku fondu:
Oproti původnímu rozpočtu a loňskému roku byly zaúčtovány odpisy hmotného majetku (pořízený z grantu) ve výši 60 000,-Kč.
Celý grant, po vrácení nespotřebované části činil 277 tis. Kč, byl zaúčtován na úrovni rozvahových položek (zvýšení
dlouhodobého hmotného majetku na aktivní straně rozvahy a rovněž zvýšení vlastního jmění nadačního fondu na pasivní straně
rozvahy).
Na úrovni výsledovky se pozitivně promítla do výnosů alikvotní (50%) výše odpisů z hmotného majetku a spotřebovaných služeb,
jež byly předmětem projektu modernizace kina ve výši 34 tis. Kč (položka Ostatní výnosy).
Celkový dopad do výsledovky v roce 2007 tohoto grantu činil minus 26 tis. Kč (60 minus 34 = 26).
Hospodaření nadačního fondu tak, s přihlédnutím k dopadu grantu a provedené investice, bylo v zásadě vyrovnaná (minus 8 tis. Kč).
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Rozvaha

Komentář k rozvaze:
V roce 2007 došlo k důležité změně v rozvaze nadačního fondu.
Prostředky vložené na účet nadačního fondu při jeho založení zřizovatelem Ing. Petrem Kubíčkem ve výši 250 000,-Kč byly použity na
financování projektu modernizace kinosálu.
Tento projekt byl z 50% financován Fondem kinematografie České republiky a vyžadoval poloviční míru spolufinancování ze strany
nadačního fondu.
Celý projekt se projevil na aktivní straně rozvahy růstem Dlouhodobého majetku na 487 tis. Kč a poklesem Krátkodobého finančního
majetku (z titulu projektu o 250 tis. Kč – čerpání vkladu Ing. Petra Kubíčka na zvláštním účtu nadačního fondu).
Na pasivní straně rozvahy se projekt projevil nárůstem Vlastních zdrojů na 484 tis. Kč, tato částka odpovídá aktuální hodnotě (po odpisu)
pořízeného hmotného majetku v rámci uvedeného grantu.
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Zpráva revizora o kontrole za rok 2007

Zpráva revizora o kontrole účetnictví nadačního fondu
Klánovické fórum, nadační fond za rok 2007
Předmětem kontroly byly skutečnosti zachycené v účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2007 za období od 1.1.2007 do 31.12.2007.
Při této kontrole nebylo zjištěno porušení žádných účetních předpisů. Předložená účetní dokumentace je průkazná, účetní postupy jsou v
souladu se zákonem o účetnictví č. 563/41991 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Prostředky nadačního fondu a jejich použití jsou průkazně evidovány. S prostředky nadačního fondu bylo nakládáno v souladu se statutem
nadačního fondu.
U vedené poznatky vychází z kontroly účetnictví za období celého roku 2007, z účetního deníku a z další dokumentace, která obsahuje přehled
o prostředcích nadace a o jejich použití.

V Praze dne 15.4.2008

Ing. Anna Hermanová
revizor
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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
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