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Správní rada NADACE LANDEK OSTRAVA rozhodla na svém 211. 
zasedání dne 24. 10. 2017 přijmout do Nadačního programu roku 2018 
následující projekty: 
 
 
 
 
Projekt 538  Slezskoostravský Rock-Fest open air (11. Ročník) 
Přihlašovatel:     Ing. Marcel Pažický 
Termíny:     Zahájení: 02/2018  ukončení: 09/2018 
Celkový rozpočet projektu:  950 000  
Požadovaný nadační příspěvek:   50 000 
Schválený nadační příspěvek:   30 000 
Kategorie projektu:   kultura 
Hlavním zájmem nestátní neziskové organizace Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. je přivést 
do ostravského regionu více možnosti kulturního vyžití a zábavy pro širokou veřejnost  
a mládež. Podporujeme začínající soubory a jednotlivé interprety ve všech hudebních žánrech. 
 
 
 
Projekt 539  1. světová válka na Ostravsku 
Přihlašovatel:     Městská knihovna Havířov 
Termíny:     Zahájení: 01/2018  ukončení: 12/2018 
Celkový rozpočet projektu:  14 000  
Požadovaný nadační příspěvek:    7 000 
Schválený nadační příspěvek:    7 000 
Kategorie projektu:    kultura 
V roce 2018 si připomeneme 100. Výročí ukončení 1. světové války. Cílem projektu je 
seznámit veřejnost s tím, jak první světová válka ovlivnila životy lidí na Ostravsku. 
 
 
 
Projekt 540  Historický vývoj důlní degazace 
Přihlašovatel:     Klub plynárenské historie 
Termíny:     Zahájení: 01/2018  ukončení: 12/2018 
Celkový rozpočet projektu:  80 000  
Požadovaný nadační příspěvek:  50 000 
Schválený nadační příspěvek:  25 000 
Kategorie projektu:    kultura 
Záměrem projektu je podpora a zachování stálé expozice plynárenství v prostorách Dolu 
Michal, kde je umístěna historie vzniku první koksárenské pece ve Vítkovických železárnách, 
historie tankovacích stanic pro pohon svítiplynem a rozžehnutí prvních 800 plynových lamp  
v roce 1853 na nádvořích a výrobních halách Vítkovických železáren. 
 
 
  



 

Projekt 541  Oslavy 110. Výročí založení Majováku 
Přihlašovatel:    Symfonický dechový orchestr MÁJOVÁK  Karviná, z.s. 
Termíny:    Zahájení:01/2018 ukončení: 30.11/2018 
Celkový rozpočet projektu:   338 000 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek: 109 000 Kč 
Schválený nadační příspěvek:   40 000 Kč 
Kategorie projektu:   kultura 
Provozování koncertní dechové hudby, zachování a rozvíjení hornických tradic a jejich 
propagace v České republice i v zahraničí. 
 
 
 
Projekt 542  Otevření břidlicového podzemí v Zálužném 
Přihlašovatel:    Spolek Zálužné 
Termíny:    Zahájení:11/2017 ukončení: 8/2018 
Celkový rozpočet projektu:  124 038 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek:   59 200 Kč 
Schválený nadační příspěvek:   30 000 Kč 
Kategorie projektu:   kultura 
Zpřístupnění Raabovy štoly na těžbu břidlice v Zálužném pro veřejnost. V rámci celé České 
republiky není nikde možnost navštívit důlní dílo, které sloužilo k těžbě pokrývačských 
břidlic tradičním hornickým způsobem v 19. století. 
 
 
 
Projekt 543  Pavel Helebrand – Evangelium podle houslí 
Přihlašovatel:    Ilona Kučerová 
Termíny:    Zahájení 01/2018 ukončení 05/2018 
Celkový rozpočet projektu:  540 000 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek:   50 000 Kč 
Schválený nadační příspěvek:   10 000 Kč 
Kategorie projektu:   kultura 
V katedrále Božského Spasitele v Ostravě bude uveden 5. ročník pašiových her s názvem 
„Evangelium podle houslí“ ostravského autora Pavla Helebranta. Představení pro školy, 
seniory a veřejnost chce připomenout všem, pravý význam velikonočních svátků, který  
se povětšinou vytratil. 
 
 
 
Projekt 544 Slavnostní schůze k 30. Výročí založení Klubu přátel hornického 

muzea Ostrava 
Přihlašovatel:    Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s. 
Termíny:    zahájení:01/2018 ukončení:06/2018 
Celkový rozpočet projektu:  62 430 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek: 36 800 Kč 
Schválený nadační příspěvek: 10 000 Kč 
Kategorie projektu:   kultura 
KPHMO připravuje na červen 2018 Slavnostní schůzi k 30. Výročí založení Klubu. Bude 
provedena výzdoba, výstava panelů, kulturní program a předány Pamětní medaile k tomuto 
výročí.  



 

Projekt 545  Plenární schůze v roce 2018 
Přihlašovatel:    Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s. 
Termíny:    zahájení:01/2018 ukončení:05/2018 
Celkový rozpočet projektu:  15 700 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek:   5 500 Kč 
Schválený nadační příspěvek:   5 500 Kč 
Kategorie projektu:    kultura 
Plenární schůze se koná každoročně a schvaluje se program činnosti na další rok. Pro dobrou 
informovanost členské základny je vydáván Bulletin, který obsahuje veškeré informace  
o činnosti Klubu. 
 
 
 
Projekt 546  Hornický zpravodaj 1, 3, a 4 čtvrtletí roku 2018 
Přihlašovatel:    Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s. 
Termíny:    zahájení:01/2018 ukončení:12/2018 
Celkový rozpočet projektu:  44 050 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek: 35 500 Kč 
Schválený nadační příspěvek: 30 000 Kč 
Pro dobrou informovanost členské základny je vzdáván Bulletin, každé čtvrtletí, který 
obsahuje veškeré informace o činnosti Klubu v klasickém provedení. 
 
 
 
Projekt 547 Zvláštní vydání Hornického zpravodaje v 2. čtvrtletí věnovaného 

k 30. výročí založení KPHMO. 
Přihlašovatel:    Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s. 
Termíny:    zahájení:01/2018 ukončení:06/2018 
Celkový rozpočet projektu:  25 500 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek: 22 500 Kč 
Schválený nadační příspěvek: 10 000 Kč 
Pro dobrou informovanost členské základny je vydáván Bulletin, každé čtvrtletí, který 
obsahuje veškeré informace o činnosti Klubu v klasickém provedení. V měsíci červnu bude 
30 let od založení KPHMO. Proto bude vydán ucelený přehled činnosti za uplynulé období na 
dvojnásobném objemu stránek i fotografií. 
 
 
 
Projekt 548  Svátek svaté Barbory -  setkání členů Klubu 
Přihlašovatel:    Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s. 
Termíny:    zahájení:09/2018 ukončení:12/2018 
Celkový rozpočet projektu:  19 800 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek:   8 800 Kč 
Schválený nadační příspěvek:   5 000 Kč 
Kategorie projektu:    kultura 
Tato tradice je společenská událost v činnosti KPHMO. Společné foto v areálu Landek Parku, 
průvod ke kapličce, kladení kytice k patronce svaté Barbory, slavnostní schůze s kulturním 
programem žáků LŠU z Petřkovic. 
 
  



 

Projekt 549  Výstava „30 let Klubu přátel hornického muzea v Ostravě –  
30 zastavení“ 

Přihlašovatel:    Klub přátel hornického muzea v Ostravě,  z.s. 
Termíny:    zahájení:01/2018 ukončení:06/2018 
Celkový rozpočet projektu:  30 000 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek: 25 000 Kč 
Schválený nadační příspěvek: 10 000 Kč 
Kategorie projektu:    kultura 
Výstava bude instalována v Expozici uhlí v Havířově v Městské knihovně a pak bude 
přenesena do Ostravy u příležitosti slavnostní schůze. Zajištění historických dokumentů  
a artefaktů vyžádá mnoho času a prostředků. 
 
 
 
Projekt 550  Vydání knihy:Vladimír Markl: Cesty za poznáním I. 
 
Přihlašovatel:    Mgr. Oldřich Klepek 
Termíny:    zahájení: 01/2018 ukončení: 06/2018 
Celkový rozpočet projektu:  17 800 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek: 16 300 Kč 
Schválený nadační příspěvek: 16 000 Kč 
Kategorie projektu:    kultura 
Projekt řeší vydání knihy, jehož autorem rukopisu je Vladimír Markl, významný znalec 
hornického muzejnictví a historie OKR , který dlouhodobě pracoval v KPHM Ostrava,v němž 
vykonával v období 1988-1996 funkci předsedy. Publikace může přispět ke zvýšení 
návštěvnosti Landek Parku s hornickými expozicemi. Přispěje k podpoření znalostí a zájmu  
o muzejní instituce, které prezentují jednu z nejstarších a nejpotřebnějších profesí - hornictví. 
 
 
 
Projekt 551  Cesta do středu Země 
 
Přihlašovatel:     Důl Jan Šverma - Žacléř 
Termíny:     Zahájení: 03/2017  ukončení: 07/2017 
Celkový rozpočet projektu:  33 500 Kč 
Požadovaný nadační příspěvek:  23 000 Kč 
Schválený nadační příspěvek:  20 000 Kč 
Kategorie projektu:    kultura 
Výstupem projektu je vytvoření naučného hornicko-geologického programu pro děti, který 
poukáže na to, že důl sice vznikl lidskýma rukama (důlní díla příroda neudělala), ale přesto 
má na doly příroda velké vlivy (zemětřesení, záplavy důlních chodeb, závaly). V úvodní důlní 
štole Bohumír, který je jako jediný důl otevřený v sedimentárních horninách je veškerá 
geologie velmi viditelná a hmatatelná. Je zde vidět jak se krajina formovala pomocí vody  
a přírodních vlivů. Výsledek projektu přispěje ke vzdělání dětí i dospělých co to je hornictví  
a geologie. 
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