Výroční zpráva 2008

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 2008 byl dalším úspěšným rokem pro široké kulturní aktivity v Klánovicích. S potěšením registruji
neustálé rostoucí renomé klánovické kulturní instituce s názvem KC Beseda, kterou třetím rokem spravuje
naše nezisková organizace. Přestože došlo k určité stabilizaci počtu kulturních akcí pro veřejnost, využití
objektu KC Beseda pro kulturní účely je stále intenzivnější. Vedle divadelního souboru Náhoda se zformoval
další ochotnický soubor, převážně z učitelů místní základní školy, který celý rok pilně studoval a připravil
premiéru pro jaro 2009. Samozřejmě jsem nesmírně vděčný za další a další dobrovolníky, kteří se hlásí
s nabídkou pomoci. V rámci možností toho, co se dá organizačně zvládnout, se snažíme jejich vstřícnosti a
ochoty smysluplně využívat při organizaci jednotlivých akcí. Významným impulsem pro další zpestření
nabídky programových formátů v roce 2009 by se měl stát i výběr nového provozovatele kavárny KC Beseda
pana Nadassyho, který převzal kavárnu v listopadu 2008 po panu Táborském. Pan Nadassy již zrealizoval
několik vlastních kavárenských projektů, jež budou nepochybně přínosem. Vlastní areál KC Beseda
neustále, drobnými krůčky zkvalitňujeme, i když s minimálními prostředky. Předpokládáme, že v roce 2009
bude mít KC Beseda již charakter významného regionálního kulturního centra, do kterého se sjíždějí
návštěvníci z širokého okolí hledající kvalitní kulturu a příjemné zážitky v komunitě lidí, kteří mají radost ze
společného tvoření čehosi smysluplného.
V roce 2008 jsme zorganizovali 124 kulturních akcí - od kina a divadelních představení, přes literární kavárny a koncerty, až k řadě výstav a
různých kurzů pro cca 5 200 návštěvníků. Pevně se zakotvil do programové skladby Folkový čaj Lukyho Lukáče a skupina Bluesklan přilákala
celou řadu dalších klánovických muzikantů pro jednotlivá vystoupení hostů či dokonce pro stálou spolupráci. Koncerty Bluesklanu se tak stávají
otevřeným fórem pro klánovické muzikanty.
Klánovické fórum se rovněž zapojilo do dalšího revitalizačního projektu v Klánovicích. Ve spolupráci s Ing. Milošem Králem byl připraven
k realizaci a žádosti o finanční dotaci z EU projekt Lanového a informačního centra v Klánovicích. Koncem roku 2008 byly tyto přípravy velmi
intenzivní. Byl připraven projekt pro stavební povolení a rovněž studie proveditelnosti projektu. Bohužel projekt vyžadoval vytvoření tzv.
partnerství s obcí. Úprava dlouhodobých vztahů s obcí (majitel objektu tzv. Kolomazné pece) byla nezbytná pro proveditelnost projektu.
Klánovické zastupitelstvo však zatím podporu projektu neschválilo.
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, 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 12. dubna 2009
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 – člen správní rady
dott. Giuseppe Maiello, PhD. – 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 2008 / vrcholy sezóny
Folkový čaj

Jedním z nejvýraznějších, nejkvalitnějších a zároveň přesně vymezených pořadů
roku 2008 se stal Lukyho folkový čaj. Luky Lukáč – autor a moderátor pořadu (na
fotce) si zve zajímavé hosty z folkové scény. Tento pořad, byť tzv. okrajového
žánru, si nachází stále více příznivců z Klánovic a okolí.

Březen – Velikonoční jarmark

Duben – Laco Deczi & Celula New York v Klánovicích

S pomocí a za přispění pana Tomáše Kučery se podařilo uskutečnit koncert
jazzové legendy Laco Decziho. Koncert byl 14 dní dopředu beznadějně vyprodán.
Nádherný zážitek. Koncert se stal vrcholem prvního pololetí roku.

Květen – Tony Ackermann solo

Americký virtuózní kytarista Tony Ackerman představil fascinující sólový večer na
pěti akustických kytarách. V první polovině večera čerpal ze svých hudebních
kořenů v různých amerických stylech - folk, bluegrass, blues a ragtime. V druhé
části večera pokračoval klasickou kytarou, brazilskou bosanovou, a na závěr hrál
své originální skladby a improvizace, které jsou inspirovány hudebními styly z
celého světa.
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Červen– legendární Bluesberry

Slavná bluesová kapela Bluesberry s Petarem Introvičem přijela do Klánovic.
V této sezóně to však nebyla poslední návštěva…

Červenec – Sestry Steinovy opět na Klánovickém pódiu

Srpen – Bluesklan a jeho hosté

Pro svůj další koncert klánovické kapely Bluesklan si její protagonisté pozvali
celou řadu zajímavých hostů, kteří přišli pokřtít nové CD Bluesklanu. Mezi hosty
nechyběly takové osobnosti jako Petar Introvič z Bluesberry, Jan Boťa, Ondřej
Konrád a další. V Bluesklanu hrají významnou roli právě klánoviční občané Vlado
Hoffmann, zpěv, kytara, 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.

Říjen – 90. výročí založení republiky
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Listopad – Literárně hudební kavárna Klánovický svařák

Proslulý dekadentní básník Jan Krchovský přednesl své origální verše, ze kterých
posluchačům mrazilo v zádech.

Prosinec - tradiční mikulášská nadílka v kinosále KC Beseda

Vánoce 2008 - živý betlém v parku KC Beseda
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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:

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 2008 133 000,-Kč.

Přehled přijatých darů a dotací nad 10 000,-Kč
Onlio, a.s.
finanční dar ve výši 45 000,-Kč
Úřad městské části Praha – Klánovice
dary na podporu kulturních aktivit ve výši 55 000,-Kč (v rámci standardních grantových programů)
Ing. Tomáš Kučera
finanční dar 18 000,-Kč
Ing. Petr Kubíček
finanční dar 100 000,-Kč
Ing. Peter Sklenár
finanční dar 30 000,-Kč
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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 2008 činily:
Poskytnuté nadační příspěvky 133 000,-Kč
Náklady související se správou nadačního fondu 4 000,-Kč (další správní náklady)
Celkové výnosy v plánovaném rozpočtu 950 000,-Kč
Klánovické fórum, nadační fond dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.
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Roční účetní závěrka k 31.12. 2008
Výkaz zisku a ztrát
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Rozvaha
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Zpráva revizora o kontrole za rok 2008

Zpráva revizora o kontrole účetnictví nadačního fondu
Klánovické fórum, nadační fond za rok 2008
Předmětem kontroly byly skutečnosti zachycené v účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2008 za období od 1.1.2008 do 31.12.2008.
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 2008, z účetního deníku a z další dokumentace, která obsahuje přehled
o prostředcích nadace a o jejich použití.

V Praze dne 15.4.2009

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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