Výroční zpráva 2009

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Představení - Klánovické fórum, nadační fond
je nadačním fondem podporujícím zejména kulturu a kulturně-společenské aktivity v Klánovicích
spravuje klánovické 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 si utvářejí především občané Klánovic.
Každý může přispět ke společnému cíli.

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, nadační fond byl založen podpisem nadační listiny dne 28. listopadu 2005 mezi
klánovickým občanem a podnikatelem Ing. Petrem Kubíčkem
Úřadem městské části Praha - Klánovice zastoupený starostou Ing. Jaroslavem Losertem
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
Romana Kubíčková
Jitka Křížová
Ing. Martina Petráčková
Ing. Miloš Král
Ing. Vladimír Hoffmann
Eva Slavíková
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Slovo předsedy správní rady
Rok 2009 završil již čtvrtý rok působení Klánovického fóra na poli kultury a společenských aktivit
v Klánovicích. Zároveň jsme vstoupili do poslední třetiny naší mise, neboť naše nájemní smlouva na
správu KC Beseda končí již na konci roku 2011. Proto si dovolím na tomto místě i trochu bilancovat.
Role a prestiž klánovické Besedy, jakožto místního a regionálního centra kultury, neustále roste a mě
to velmi těší. V uplynulém roce výrazně vzrostl počet kulturních akcí a stejně tak i počet návštěvníků.
Skutečně se nedá říci, že by ekonomická krize nějak negativně poznamenala oblíbenost klánovické
Besedy. Spíše naopak. Zimní měsíce loňského i letošního roku patřily z hlediska návštěvnosti k těm
nejúspěšnějším. Do Klánovic se za kulturou sjíždějí návštěvníci z širokého okolí hledající kvalitní
kulturu a příjemné zážitky v komunitě lidí, kteří mají radost ze společného tvoření čehosi smysluplného.
V roce 2009 jsme zorganizovali 157 kulturních akcí - od kina a divadelních představení, přes literární
kavárny a koncerty, až k řadě výstav a různých kurzů pro cca 5 500 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. Vystoupení
Bluesklanu se tak stávají otevřeným fórem pro klánovické muzikanty. Pokračující tradice literárněhudební kavárny Klánovický svařák pod taktovou klánovického humoristy Jana Nejedlého přináší
pokaždé neočekávané zážitky. Ochotníci z dětského i dospělého souboru v KC Beseda celý rok pilně
nacvičovali a veřejnosti předvedli svá představení s obrovským úspěchem. Za vrcholy loňské kulturní sezóny lze bezesporu považovat
především koncerty Radima Hladíka a jeho Blue Effectu, Laco Decziho & Celula New York, Vladimíra Merty u příležitosti dvacátého výročí
sametové revoluce a v neposlední řadě výstavu litografií pana Jiřího Suchého. Samozřejmě jsem nesmírně vděčný za všechny 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.
Za neúspěch naopak považuji přetrvávající neutěšený stav základní technické infrastruktury celého areálu Besedy, zejména v oblasti sítí a
vzduchotechniky, kterou se nepodařilo zatím s obcí, jakožto majitelem objektu, uspokojivě vyřešit. Přes veškeré proklamace nepatřil areál
Besedy doposud k prioritním objektům zájmu naší městské části. Rovněž mne mrzí, že jsme v loňském roce nepřesvědčili představitele obce o
vhodnosti revitalizace tzv. Kolomazné pece (objekt u otočky autobusů u nádraží). Ve spolupráci s Ing. Milošem Králem byl připraven k realizaci
a žádosti o finanční dotaci z EU projekt Lanového a informačního centra v Klánovicích. Bohužel projekt vyžadoval vytvoření tzv. partnerství
s obcí, jež nebylo schváleno. Úprava dlouhodobých vztahů s obcí (majitel objektu tzv. Kolomazné pece) byla nezbytná pro zajištění
proveditelnosti projektu.
Na tomto místě bych rád upřímně poděkoval všem dobrovolníkům ochotným nezištně pomáhat, vymýšlet a přidat ruku k dílu, a 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 dvěma lidem správkyni nadačního fondu Kataríně Hoffmannové a Romaně Kubíčkové. 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, Andree Krausové, Miloši Královi, Evě Slavíkové, manželům Nejedlým,
Vladu Hoffmannovi, Janu Milerovi 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 4. dubna 2010
Ing. Petr Kubíček v.r.
Předseda správní rady
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Činnost nadačního fondu v roce 2009
Folkový čaj

Jedním z nejvýraznějších, nejkvalitnějších a zároveň přesně vymezených pořadů
roku 2009 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.

Duben – Velikonoční jarmark

Květen – Radim Hladík & Blue Effect

Omlazený Blue Effect se svým kapelníkem, legendárním kytaristou Radimem
Hladíkem beznadějně vyprodal sál Besedy.

Květen– Bluesberry

Slavná bluesová kapela Bluesberry s Petarem Introvičem se v Klánovicích
zřetelně zabydlela. Přijela i v roce 2009. Snad je zdrojem její zdejší obliby slavný
hit s klánovickou inspirací.
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Červen – Laco Deczi & Celula New York podruhé v Klánovicích

S pomocí a za přispění pana Tomáše Kučery se podařilo uskutečnit další
koncert jazzové legendy Laco Decziho. Laco přijel se svým bandem Celula
N.Y. a tentokráte s alternujícím baskytaristou. Na snímku Laco se svým synem
a famózním bubeníkem Vajco Deczim. Laco s sebou přivezl i portfolio svých
fantasktních a unikátních obrazů. Katalog obrazů si okamžite získal obrovskou
pozornost i díky nezaměnitelnému humoru autorských glos. Slovo dalo slovo a
součástí koncertu plánovaného na rok 2010 bude i výstava Lacova malířského
díla.

Září – Jiří Suchý, vernisáž litografií a kreseb

V září Klánovice přivítaly významného hosta - básníka, herce, textaře,
hudebníka a filmového režiséra, scénáristu, kreslíře a grafika, dramatika a
zakladatela divadla Semafor Jiřího Suchého.
Jednalo se o další z řady výstav věnovaných památce paní Hedviky Vilgusové
spoluorganizovanou jejím pozůstalým manželem panem Vilgusem.

Listopad – Bluesklan

Listopadový koncert Bluesklanu byl skutečně originální. Kapela hrála
premiérově bez svého frontmana Vlado Hoffmanna, který odcestoval na
půlroční studium hry na kytaru do Los Angeles. Kolegové jej v pěveckých
partech střídavě zastopili. Prémiéru měl i živý přenos koncertu na lince
Klánovice – Los Angeles. K plné spokojenosti všech amerických posluchačů…
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.

Prosinec – Maxim Turbulec

Tři vtipné pohádkové příběhy provázené písničkami v podání Maxim Turbulenc.
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Prosinec - tradiční mikulášská nadílka v kinosále KC Beseda

Mikulášská nadílka byla v loňském roce oživena díky pomoci dobrovolníků
z řad občanské iniciativy Hlas Klánovic, kteří zajistili živá vystopení v sále a
dárečky pro děti.

Vánoce 2009 - živý betlém v parku KC Beseda
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Přehledy 2006 – 2009
Celkový přehled o kulturních aktivitách a návštěvnosti nabízí následující tabulka:
Kulturní aktivity v KC Beseda, srovnání 2006 - 2009
druh akce
2006
2007
KINO
Divadlo (vč. dětských př.)
Lit. kavárna Klánovický
svařák
Dílničky, kurzy
Koncerty
Výstavy, vernisáže
Jiné akce

2008

2009

akcí
49
11

účast
2 033
779

akce
76
20

účast
2 560
1 740

akce
67
13

účast
2 302
1 113

akce
90
13

účast
2 500
1 149

6
10
16
9
10
111

195
56
637

4
9
17
9
15
150

250
78
1 223

1
7
12
9
15
124

35
35
678
320
644
5 127

5
8
15
9
17
157

237
44
748

250
3 950

460
6 311

840
5 518

Celkový přehled zdrojů financování kulturních aktivit prostřednictvím Klánovického fóra, nadačního fondu

Přehled zdrojů financování KC Beseda 2006-2009
Provozní dotace ÚMČ
Granty ÚMČ
Celkem zdroje ÚMČ
Investiční dotace Fond kinematografie
Soukromé dary, a jiné granty
z toho Ing. Petr Kubíček

Celkem zdroje zajištěné Klánovickým fórem

Kč
800 000
290 000
1 090 000
347 000
855 000
400 000

1 202 000
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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 v roce 2009
Významné nadační příspěvky:
Grant na pronájem KC Beseda pro kulturní a společenské akce v souladu s grantovými pravidly na zajištění bezplatného pronájmu činil
v roce 2009 191 000,-Kč.
Nadační příspěvek ve formě věcného daru části dětského koutku Robinson Crusoe pro Mateřské centrum Klánovice činil 86 000,-Kč.
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2009 od Klánovického fóra, nadačního fondu směrem k obradovaným činil 277 000 Kč.

Přehled přijatých darů a dotací nad 10 000,-Kč v roce 2009
Onlio, a.s.
finanční dar ve výši 71 400,-Kč
Úřad městské části Praha – Klánovice
dary na podporu kulturních aktivit ve výši 60 000,-Kč (v rámci standardních grantových programů ÚMČ)
Podralský nadační fond ZOD
věcný dar části dětského koutku Robinson Crusoe 86 000,-Kč (poskytnuto dále ve formě nadačního příspěvku Mateřskému centru
Klánovice)
Celková výše přijatých darů činila 245 577,- Kč.

Finanční zpráva 2009
Plnění pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu
Statut určuje následující pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu v souladu se zákonem 227/197 Sb.:
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 2009 činily:
Poskytnuté nadační příspěvky 277 000,-Kč
Náklady související se správou nadačního fondu 4 006,-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. 2009
Výkaz zisku a ztrát
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Rozvaha
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Zpráva revizora o kontrole za rok 2009
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