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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 
 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. Miloš Král 
 Ing. Vladimír Hoffmann 
 Eva Slavíková 
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Slovo předsedy správní rady 

 
Rok 2010 završil již pátý rok působení Klánovického fóra na poli kultury 
a společenských aktivit v Klánovicích. Zároveň v roce 2011 vstupujeme 
do posledního roku v roli správce KC Beseda, neboť naše nájemní 
smlouva na pronájem objektu KC Beseda končí na sklonku 2011.  
 
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. 
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 2010 jsme zorganizovali 171 kulturních akcí - od kina a 
divadelních představení, přes literární kavárny a koncerty, až k řadě 
výstav a různých kurzů pro cca 5 800 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 nejen pro klánovické 
muzikanty.  Novou aktivitou tohoto souboru je Blues Jam Session. 
Každé první pondělí v měsíci si může přijít kdokoli zahrát se 
spřízněnými dušemi bluesové a jiné standardy. Pokračující tradice 
literárně-hudební 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 vrchol loňské kulturní sezóny osobně považuji vystoupení 
Jana Budaře se skupinou Eliščin Band, koncert Ester Kočičkové či Ivana 
Hlase.  
 
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. 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 8. dubna 2011  
 
Ing. Petr Kubíček v.r. 
Předseda správní rady 
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Přehledy 2006 – 2010 

Celkový přehled o kulturních aktivitách a návštěvnosti nabízí následující tabulka: 
Kulturní aktivity v KC Beseda, srovnání 2006 - 
2010             

druh akce 2006   2007   2008   2009   2010   
  akcí účast akce účast akce účast akce účast akce účast 

KINO 49 2 033 76 2 560 67 2 302 90 2 500 94 2 772 
Divadlo (vč. dětských) 11 779 20 1 740 13 1 113 13 1 149 16 1 120 
Klánovický svařák 6 195 4 250 1 35 5 237 
Dílničky, kurzy  10 56 9 78 7 35 8 44 23 161 
Koncerty 16 637 17 1 223 12 678 15 748 20 1 201 
Výstavy, vernisáže 9   9   9 320 9   11   

Jiné akce 10 250 15 460 15 644 17 840 7 532 

  111 3 950 150 6 311 124 5 127 157 5 518 171 5 786 

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

Přehled zdrojů financování KC Beseda 2006-2010 Kč

Provozní dotace ÚMČ 1 000 000     

Granty ÚMČ 355 000        

Celkem zdroje ÚMČ 1 355 000     

Investiční dotace Fond kinematografie 347 000        

Privátní dary, a jiné granty 941 985        

z toho Ing. Petr Kubíček 400 561       

Celkem zdroje zajištěné Klánovickým fórem 1 288 985      
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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 2010 

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 2010 183 000,-Kč. 

 Nadační příspěvek ve formě finančního daru Podralskému nadačnímu fondu ZOD za účelem distribuce finanční pomoci obětem povodní 
v Libereckém kraji v srpnu 2010 činil 16 000,-Kč. 
 

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2010 od Klánovického fóra, nadačního fondu směrem k obradovaným činil 199 000 Kč. 
 

Přehled přijatých darů a dotací nad 10 000,-Kč v roce 2010 

Úřad městské části Praha – Klánovice 
 dary na podporu kulturních aktivit ve výši 65 000,-Kč (v rámci standardních grantových programů ÚMČ) 

Podralský nadační fond ZOD 
Finanční dar od pana Petra Matušky ve výši 50 000,-Kč 
Finanční dar od pana Tomáše Kučery ve výši 13 200,-Kč 
 
Celková výše přijatých darů činila 151 985,- Kč.  
 
 

Finanční zpráva 2010 

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 2010 činily: 

 Poskytnuté nadační příspěvky 199  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. 2010 

Výkaz zisku a ztrát 
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Rozvaha 
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Zpráva revizora o kontrole za rok 2010 

 
 


