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Představení - Klánovické fórum, nadační fond 

 je nadačním fondem podporujícím zejména kulturu a kulturně-společenské aktivity v Klánovicích  
 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.  
Po ukončení pronájmu KC Beseda k 31.12. 2011 došlo dne 4. ledna 2012 k uzavření dodatku č. 1 nadační listiny. Předmětem dodatku je 
změna sídla a především ukončení aktivního podílu UMČ Praha – Klánovice na řízení nadačního fondu. 
 

Správní rada 
 Ing. Petr Kubíček - předseda správní rady – zakladatel nadačního fondu 
 Ing. Jan Miler – člen správní rady 
 Romana Kubíčková– člen správní rady 

Revizor 
 Ing. Hana Hermanová 
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Slovo předsedy správní rady 

 
Již při ukončení správy a provozu kulturního centra KC Beseda jsme společně se členy správní 
rady chystali další aktivity, jež by představovaly další nový impuls pro rozvoj Klánovic. Myšlenka 
pana Karla Vilguse na postupnou sochařskou výzdobu parku u základní školy s názvem Nám. 
Hedviky Vilgusové nás přivedla k realizaci projektu Sochání pro Hedviku. Organizace pravidelného 
sochařského sympózia věnovaného památce obětem rakoviny se tak stává nosnou aktivitou 
našeho nadačního fondu. I. ročník se uskutečnil v květnu 2012 a ozdobil klánovické náměstí pěti  
krásnými sochami.  
 
Jsem velice rád, že tento projekt nalezl příznivou odezvu u klánovických občanů i vedení naší 
městské části. Díky spolupráci všech zúčastněných máme z projektu velkou radost a dává nám to 
motivaci pro jeho další rozvoj. 
 
Klánovické fórum v roce 2012 rovněž podpořilo vydání mimořádně zajímavé knihy s názvem 
Klánovice ve starých pohlednicích. Jedná se o unikátní soubor starých fotografií a pohlednic 
pečlivě strukturovaný tak, že dává každému zájemci příjemnou a neobvyklou formou nahlédnout na 
historii Klánovic. Jsme velice rádi, že jsme mohli tento počin podpořit. 
 
 
V Klánovicích dne 31. března 2013  
 
Ing. Petr Kubíček v.r. 
předseda správní rady 
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Sochání pro Hedviku – myšlenka projektu 

Úvodem  
Klánovice vznikly jako luxusní víkendové a výletní místo Pražanů postupnou pravoúhlou parcelací pozemků podél hlavní cesty (dnešní 
Slavětínské ulice), nemá proto historicky vzniklé centrální jádro. Charakteristickým rysem zejména jižní části Klánovic je rozvolněná vilová 
zástavba na velkých pozemcích s vysokou zelení, se zadním plánem tvořeným masivem Klánovického lesa, a dlouhé přímé nepřerušené 
místní komunikace s bohatě dimenzovaným uličním prostorem, doplněným vzrostlými alejemi. Jedná se o mimořádně kvalitní obytné prostředí, 
jehož charakter je žádoucí zachovat a dále rozvíjet.  
Postupně však vzniklo jakési, zatím málo zřetelné přirozené centrum Klánovic v prostoru, kde Slavětínská ulice prochází kolem objektů pošty, 
základní školy č.p. 1, hlavní budovy školy a zejména přilehlých parkových ploch. Toto místo pojmenovalo klánovické zastupitelstvo v roce 2008 
Náměstím Hedviky Vilgusové.  
 

Hedvika Vilgusová 
Hedvika Vilgusová (nar. 30. dubna 1946 , zesn.12. listopadu 2007 v Praze) byla česká malířka, ilustrátorka knih pro děti a mládež a místní 
politička. Hedvika Vilgusová se kromě volné tvorby a od počátku 80. let 20. století věnovala především knižním ilustracím. Za 30 let 
ilustrátorské činnosti doprovodila svými pracemi přes 60 knih, které vyšly nejen v češtině, ale i v jazycích většiny evropských zemí. Vedle 
drobnějších publikací se jednalo  o rozsáhlé knižní tituly typu Pohádky tisíce a jedné noci nebo Bible. Nejucelenější řadu tvořily několikadílné 
soubory publikací klasických českých pohádek Boženy Němcové a Elišky Krásnohorské. Knižní dílo Hedviky Vilgusové se vyznačuje 
srozumitelností a poetičností. Chápala dětského čtenáře a tvořila pro ně “vyprávěcí obrázky” – ilustrace bohaté na propracované detaily, které v 
dětech probouzejí fantazii a touhu příběh sdělovaný obrazem dále rozvíjet. Řada motivů v dílech Hedviky Vilgusové odráží její dětství strávené 
v jihomoravském Vranínu u Moravských Budějovic. Hedvika Vilgusová se angažovala i ve veřejném životě v místě svého bydliště - v městké 
části Praha-Klánovice a to především v otázce ochrany Klánovického lesa.  

Idea projektu 
Hedvika Vilgusová žila a pracovala pro veřejné dění v Klánovicích do roku 2007, kdy podlehla rakovině prsu. Po její smrti přišel její manžel 
Karel s myšlenkou umístit na náměstí, pojmenované na její památku, a na navazující hlavní klánovickou třídu tzv. Aleje Hany Benešové řadu 
sochařských artefaktů. Mělo by se jednat o sérii soch, kdy každá z nich by byla věnována známým umělcům a tvůrčím lidem, kteří podstoupili 
boj s rakovinou: ...Karel Černoch, Jiří Grossman, Olga Havlová, Jan Pacák, Boris Rösner, Helena Růžičková, Václav Rytina, Ladislav Smoljak, 
Běla Suchá, Miloslav Šimek, Hedvika Vilgusová... Tyto plastiky by měly mít společná témata s určitou vazbou na dílo a osud paní Hedviky. 
Za témata pro tvorbu sochařské výzdoby náměstí a hlavní aleje považujeme pohádková a biblická tajemství, tajemství života a smrti, klánovický 
les, otázky osudu, předurčení apod. Součástí každého artefaktu by vždy byl prvek s informací o objektu, o autorech,o osobnosti, které je dílo 
věnováno,sponzorech atd.                 

Sympózium  umělců a dřevosochání v Klánovicích 
Sochání pro Hedviku 2012 a 2013 by mělo být prvním krůčkem k realizaci výše uvedeného dlouhodobého projektu. Klánovické fórum hodlá 
oslovit celou řadu umělců renomovaných umělců a pozvat je na pětidenní sympozium, jehož cílem bude vytvořit a umístit vybraná díla, jež na 
dřevosochání vzniknou, jak na výše uvedené náměstí, tak i Slavětínskou třídu.  
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I. Ročník Sochání pro Hedviku s tématem Pohádkové tajemno 
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2012 

Finanční dar Claireton Corale ve výši 3000,-Kč 
Věcný dar ve prospěch MČ Praha – Klánovice v hodnotě 61 869,-Kč 
Finanční dar 10 000,-Kč ve prospěch MČ Praha - Klánovice na vznik knihy Klánovice ve starých pohlednicích pana Jindřicha Lukáše. 

 

Přehled přijatých darů a dotací nad 10 000,-Kč v roce 2012 

Úřad městské části Praha – Klánovice 
 dary na podporu kulturních aktivit ve výši 11000,-Kč (v rámci standardních grantových programů ÚMČ) 

Finanční dar od rodiny Maškovy a p. Ustrnulové ve výši 10000,-Kč 
Finanční dar od ing. Loserta ve výši 10000,-Kč 
Finanční dar od ing. Cimoradská-Studeníkové ve výši 10000,-Kč 
 
Celková výše přijatých darů činila 59674,- Kč.  
 
 

Finanční zpráva 2012 

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 2012 činily: 

 Poskytnuté nadační příspěvky 74 869,-Kč 
 Náklady související se správou nadačního fondu 3 000,-Kč (další správní náklady) 
 Celkové výnosy v plánovaném rozpočtu 150 000,-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. 2012 

Výkaz zisku a ztrát 
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Rozvaha 
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Zpráva revizora o kontrole za rok 2012 

 


