Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK

Údaje o Nadaci
Název:



Nadace LANDEK Ostrava

Sídlo: 



Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Kontakty:

595 620 045 – kancelář nadace
603 472 213 – ředitel nadace
604 168 008 – tajemník nadace
724 262 000 – ekonom nadace
info@nadace-landek.cz
www.nadace-landek.cz

Založení:



15.7.1994
1.1.1998



Registrace:





Rozhodnu m Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne
26.4.1998 Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací
a nadačních fondů – oddíl N, vložka 2.

IČ:

DIČ: 




603 40 053
CZ603 40 053

-
-

Nadační kapitál ke dni 31.12.2014:
500 000,-Kč
21 100 000,-Kč 

jako Nadace Muzeum pod Landekem
transformace dle zákona č.227/97 Sb včetně
změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava

zákl. kapitál, na vkladovém účtě
300 056 8038/5800 u J&T Banky
kapitál NIF, na podřízeném vkladu
300 086 0346/5800 u J&T Banky

Zástupci nadace:
Ing. Miroslav Lenart, předseda správní rady
Ing. Josef Gavlas, člen správní rady a ředitel nadace
Ing. Petr Vychopeň, člen správní rady a ekonom nadace
Ing. Jaroslav Přepiora, člen správní rady a tajemník nadace
Řídící normy pro činnost nadace:
Statut Nadace LANDEK Ostrava
Zásady pro poskytování nadačních příspěvků
Vnitřní předpis pro hospodaření nadace
Jednací řád správní rady
E cký kodex nadací
Nadace k 31.12.2014 nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a ﬁnanční inves ce.
Nadace nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
Nadace podporuje projekty na záchranu hornických a kulturních památek, zachování hornických
tradic, seznamování veřejnos s historií hornictví a rovněž projekty, které řeší životní prostředí
v oblas Národní přírodní památky Landek.
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Nadace LANDEK Ostrava v roce 2014
Nadace vstupuje do roku 20. výročí od založení. Rok 2014 je v životě nadace rokem významných
změn. Nadace změnila sídlo, svou činnost nyní vykonává v zařízení a.s. Báňské projekty Ostrava,
v areálu bývalého dolu Hlubina v Ostravě – Vítkovicích.
Od nového roku 2014 vstupuje platnost zákon č. 92/2014 občanský zákoník, který také ukládá
nadacím vypracovat „Statut“ podle nových ustanovení. Vzhledem k náročnos úkolu a bez
potřebných vyhlášek, správní rada postupně projednávala pracovní materiály zpracované k jednání.
Opakované pracovní porady k návrhu nového statutu konkre zují jeho závěrečné znění. “STATUT“
a k tomu související předpisy pro činnost Nadace LANDEK Ostrava jsou 18.12.2014 schválené správní
radou a připravené k registraci krajským rejstříkovým soudem v Ostravě.
V polovině roku končí smlouva s Ministerstvem ﬁnancí ČR o hospodaření s prostředky
nadačního inves čního fondu. Tato významná změna se stává součás úprav, které vstupují do řízení
ekonomiky nadace. Vhodným uložením nadačního jmění získává nadace z výnosů úroků ﬁnance
nejen pro naplnění projektů Nadačního programu, ale i na správu a provoz. Přes trvalý pokles
v získávání prostředků z fundraisingu se nám podařilo zajis t 1 079 s. Kč a realizovat všech
25 projektů. Ekonomika nadace je popsaná ve výroční zprávě vč. auditu a stanoviska dozorčí rady.
Nadace také přichází s novou webovou stránkou, která je aktualizována, je moderní a popisuje
činnost nadace a jejich členů.
Vydává již tradičně nástěnný kalendář „TĚŽNÍ VĚŽE 2015“ v nové úpravě, který veřejnost
i sponzoři kladně přijali.
V polovině roku jsme si připomněli 20 let od založení nadace LANDEK Ostrava u příležitos
svátku svatého PROKOPA. Setkání se konalo za účas neziskových organizací z ostravsko –
karvinského regionu, hornických spolků, moravské VTS, VŠB – TU HGF, Klubu přátel Hornického
muzea, Landek Parku, Dolní oblas Vítkovic, Nadace OKD, redakce týdeníku HORNÍK, Klubu českých
turistů atd. 9. společné setkání potvrdilo, že spolupráce na akcích v rámci regionu mají již svou tradici
a jsou výzvou orgánům samosprávy, aby nezapomínali, že OSTRAVA je stále vnímána jako hornické
a hutnické město.
Nadace se dále zúčastnila na akcích popsaných v kalendáriu. Podařilo se obhájit známku kvality
Fóra dárců ČR
Nadace se ve své činnos postupně přizpůsobuje novému „STATUTU“. Dochází v průběhu
hodnoceného roku i k personálním změnám ve správní radě. Na vlastní žádost odstupuje
p. Jan BECHER (k 30.9.). U příležitos životního jubilea oznamuje p. Josef Kimer, CSc., že ukončí své
působení v nadaci k 31.12., za jeho dlouholetou práci pro nadaci mu patří poděkování. Nově zvoleným
členem správní rady se stal p. Ing. Jan KUBÁNEK.
Pro následující léta je nutno zlepšit spolupráci s našimi sponzory, zastupitelskými orgány,
hornickými městy a obcemi.
Děkujeme všem sponzorům, jednotlivcům, ﬁrmám, městům, městským obvodům za morální
a ﬁnanční podporu projektů k obnově a zachování hornických památek, udržování tradičních
hornických zvyků a publikační činnos .
Těšíme se na další spolupráci a očekáváme, že nadaci LANDEK Ostrava i v roce 2015 podpoříte.
Zdař Bůh!

____________________________________
Ing. Miroslav Lenart, předseda správní rady
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Kalendárium 2014
LEDEN
 Dne 6. ledna 2014 proběhlo 1. jednání vedení Nadace Landek Ostrava v novém sídle v areálu




Dolní oblas Vítkovic-Báňské projekty, a.s. na ul. Vítkovická 3108/11, 702 00 Moravská
Ostrava.
Dne 13.ledna 2014 se ing. Jaroslav Přepiora zúčastnil vernisáže doplněné výstavy ,,Historie
psaná uhlím“ v Havířově, kterou nadace ﬁnančně podpořila.
Dne 28.ledna 2014 proběhla exkurze nově otevřených hornických a hutnických expozic
Národního technického muzea v Praze a v odpoledních hodinách setkání v Senátu Parlamentu
ČR u místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky. Za nadaci byl přítomen Ing. Josef Gavlas.

ÚNOR
 Dne 4.2.2014 proběhla v KD Petřkovice klubová beseda KPHM s přednáškou o Islandu a před

přednáškou bylo Prof. Jiřímu Grygárkovi, CSc. předáno Čestné uznání a dárkový balíček při
příležitos 80 let, kterou předal Ing. Josef Gavlas, ředitel nadace.
BŘEZEN
 Dne 14.3.2014 se Ing. Miroslav Lenart zúčastnil neoﬁciálního otevření Velkého světa techniky


v areálu Dolní oblas Vítkovic.
Na jednání Správní rady dne 25.3.2014 byl zvolen za nového člena Správní rady Ing. Jaroslav
Kubánek.

DUBEN
 Dne 7.4.2014 proběhlo jednání Výběrové komise pro 2. kolo výběrového řízení NADAČNÍHO



PROGRAMU ROKU 2014.
Dne 16.4.2014 proběhlo Hornické konzilium SHHS ČR s hlasováním o nominacích Český
Permon 2014. Jednání se zúčastnil Ing. Josef Gavlas.
Dne 25.4.2014 se v Mostě uskutečnil tradiční 125. Celostátní skok přes kůži. Za nadaci Landek
se zúčastnil Ing. Josef Gavlas.

KVĚTEN
 Dne 6. května 2014 se uskutečnila Výroční schůze KPHM v KD Petřkovice za účas předsedy





Správní rady Ing. Lenarta a ředitele nadace ing. Gavlase. Byl proveden křest knihy ,,Má cesta
k hornictví a hornictvím“, kterou jsme sponzorovali.
Dne 18. května 2014 se uskutečnil v Národní kulturní památce Důl Michal –bývalé cechovně
koncert dechového orchestru Májovák, který jsme sponzorovali. Koncertu se zúčastnili
Ing. Lenart a Ing. Gavlas.
Na jednání správní rady Nadace Landek Ostrava dne 27.5.2014 bylo Ing. Josefu Kimerovi CSc.
při příležitos 80. narozenin předáno čestné uznání a dárek za dlouholetou prospěšnou práci
pro nadaci.

ČERVEN
 Oslav 100 let Kroužku krojovaných horníků při obci Stonava ve dnech 20.6.-21.6.2014



se zúčastnili Ing. Kimer, CSc., Ing. Gavlas a Ing. Kurial.
Dne 21.6.2014 probíhal na Dole Michal rockový fes val Michalfest, který navš vil Ing. Gavlas.
Dne 24.6.2014 proběhlo v rámci 20 let Nadace Landek Ostrava tradiční jednání správní
a dozorčí rady nadace se zástupci neziskových hornických a hutnických organizací regionu.
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ČERVENEC
 Na sv. Prokopa se uskutečnila mše v Katedrále Božského Spasitele. Bohoslužby s posezením







a pohoštěním na přilehlé faře se zúčastnily všechny hornické spolky regionu, za nadaci byli
přítomni Ing. Kubánek a Ing. Gavlas.
Dne 11.7.2014 bylo slavnostně otevřeno v Dolní oblas Vítkovic Trojhalí. Slavnostního
otevření s programem se zúčastnil Ing. Gavlas.
Nadace zprovoznila nové webové stránky.
Byla zaslána žádost Fóru dárců ČR na obnovení Známky kvality.
Byla uzavřena dohoda s MF ČR na převedení prostředků NIF do působnos nadace.
Byly zahájeny práce na novém Statutu nadace Landek v souvislos s novým Občanským
zákoníkem.

SRPEN
 Ve dnech 22.8.-24.8.2014 se uskutečnilo v Kremnici 7.stretnu e banských miest a obcí


ZÁŘÍ



Slovenska. Setkání se za nadaci a KPHM zúčastnil Ing.Gavlas.
Nadace vyhlásila 1.kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro ﬁnancování Nadačního
programu 2015 s termínem uzavření 15.října 2014.

Člen správní rady Jan Becher abdikoval z osobních důvodů na členství ve správní radě.
Ve dnech 26.-28.9.2014 proběhlo v Českém Krumlově tradiční již 18. Setkání hornických
a hutnických měst ČR. Za Nadaci Landek Ostrava se tohoto setkání zúčastnili Ing. Gavlas
a Ing. Kubánek.

J. Kimer - 80 let (2014)
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ŘÍJEN
 Správní rada na svém říjnovém jednání a schválila projekty v Nadačním programu 2015.
LISTOPAD
 Valné hromady Hornických a hutnických spolků ČR dne 12.11.2014 v Havířově se zúčastnili


Ing. Gavlas a Ing. Kubánek.
Nadace Landek Ostrava vydala jako svůj vlastní projekt kalendář ,,Těžní věže 2015“.

PROSINEC

• 2.12.2014 proběhla oslava svátku sv. Barbory v kompresorovně LANDEK PARKU za účas
Ing. Kimer, Ing. Gavlas a Ing. Lenart
 Valná hromada Fóra dárců ČR, která proběhla 16.12.2014 v Praze rozhodla o prodloužení
Známky kvality pro Nadaci Landek Ostrava. Jednání se zúčastnil Ing. Gavlas.
 Správní rada Nadace Landek Ostrava na svém prosincovém jednání 18.12.2014 schválila nový
Statut Nadace Landek Ostrava a související předpisy v návaznos na nový občanský zákoník
č. 89/2012 Sb. a ukončení Smlouvy s MF ČR o hospodaření s prostředky NIF.
 Tradičního již 12. ,,Vánočního punče ''pořádané v Mul funkční hale Gong 23.12.2014
se zúčastnil Ing. Lenart.
 V prosinci 2014 ukončil ve správní radě Nadace Landek Ostrava členství dlouholetý člen
správní rady a ředitel Ing. Josef Kimer, CSc.
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Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2014
Ve složení správní rady došlo ke změnám. Členství ukončil na vlastní žádost pan Jan Becher
(9/2014) a pan Ing. Josef Kimer, CSc. (12/2014). Vměsíci březnu byl zvolen novým členem správní rady
Ing. Jaroslav Kubánek. Správní rada bude pracovat nadále v počtu 10 členů.

Ing. Miroslav Lenart
předseda

Ing. Josef Gavlas
ředitel
člen

Ing. Petr Vychopeň
ekonom
člen

Ing. Jaroslav Přepiora
tajemník
člen

Ing. Josef Kimer, Csc.
člen do 12/2014

Ing. Čestmír Vlček
člen

Ing. Jan Počta, Csc.
člen

Ing. Miloslav Laipert
člen

Ing. Jan Kurial
člen

Ing. Radomír Tabášek
člen

Ing. Jaroslav Kubánek
člen od 3/2014

Jan Becher
člen do 9/2014
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Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2014
Personální složení dozorčí rady je beze změn.

PhDr. Pavel Hamza
předseda

Ing. Aleš Stejskal
člen
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Mgr. Petr Handl
člen
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Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky
Příjmy
Příjmy, které nadace v roce 2014 získala, dosáhly výše 1 577 s. Kč a byly o 130 s. Kč nižší než v roce
2013.
Snížily se příjmy z fundraisingu a reklamní činnos o 438 s. Kč na 429 s. Kč, a to zejména m,
že nadaci přestali podporovat dlouhole významní přispěvatelé - OKD a.s. prostřednictvím Nadace
OKD (výpadek 320 s. Kč), Renomia, a.s. (50 s. Kč), OZO Ostrava s.r.o. (25 s. Kč), Vítkovice a.s. (20 s.
Kč), FITE a.s. (15 s. Kč), Dalkia Česká republika, a.s. (15 s. Kč) a další. Naopak nadace získala nové
přispěvatele (RPG Byty, s.r.o., pan Maxmilian Šimek, paní Ing. Jitka Vařechová a RT TORAX, s.r.o.).
Celkem bylo uzavřeno 40 smluv na poskytnu ﬁnančního příspěvku nadaci (pokles o 10 smluv).
Postupný pokles příjmů v této oblas zaznamenává nadace již od roku 2009, kdy bylo získáno 1 392 s.
Kč a stává se tak nega vním trendem. Zajišťování příjmů z fundraisingu a reklamní činnos hodno me
nepříznivě a proto činnost členů správní rady se v letošním roce musí zaměřit na to, abychom zvrá li
tento sestupný trend.
Ostatní příjmy, které zahrnují úroky z nadačního kapitálu dosáhly 1 149 s. Kč (navýšení o 308 s. Kč)
a pomohly částečně eliminovat výpadek z oblas fundraisingu a reklamní činnos . Zvýšení těchto
příjmů nadace získala uzavřením nové, lépe úročené smlouvy na uložení nadačního kapitálu NIF
u J&T Banky v dubnu roku 2014.
Nadace získala v roce 2014 rovněž věcné dary – dřevěná socha sv. Barbory (p. Jan Becher),
mul funkční skárna pro potřeby nadace (Epson EuropeB.V.Branch Oﬃce, AT Computers a.s. částečná dotace) a uspořádáním zasedání správní rady (Mob Ostrava Jih, Mob Třebovice).
Příjmy z majetku byly použity výhradně na poskytnu nadačních příspěvků a na úhradu nákladů
na vlastní správu nadace.
Výdaje
Výdaje nadace v roce 2014 ve výši 1 544 s. Kč byly o 91 s. Kč nižší než v roce 2013.
Nadace ﬁnancovala celkem 25 nadačních projektů v celkové částce 1 079 s. Kč (rok 2013 - 25
projektů, 1 114 s. Kč, tj. snížení o 35 s. Kč). V tom je zahrnutý i vlastní projekt nadace na vydání
Hornického kalendáře. Všechny projekty byly vybrány ve dvoukolovém výběrovém řízení a zařazeny
do Nadačního programu 2014.
Náklady na vlastní správu nadace byly vyplaceny ve výši 465 s. Kč (snížení o 56 s. Kč opro roku 2013
a 85 s. Kč opro roku 2012). Snížení těchto režijních nákladů bylo docíleno realizovanými
systema ckými opatřeními, které spočívaly v převedení odměňování funkcionářů nadace na dohody
o provedení práce, v zřízení nových transparentních běžných účtů a internetového bankovnictví
u Raiﬀeisen Bank a zrevidováním některých dalších nákladů. Naopak došlo k navýšení nákladů z tulu
nájemní smlouvy v novém sídle, nově ﬁnancovaným poštovným a novou smlouvou na vytvoření
a správou webových stránek.
Poměr nákladů na vlastní správu nadace k celkovým vyplaceným příspěvkům, které podle ustanovení
Statutu nadace nesmí převýšit 50 %, dosáhl 43,1 % (nedočerpání 74 s. Kč).
NIF
15.8.2014 byla dohodou s Ministerstvem ﬁnancí ukončena Smlouva o převodu zbývajících prostředků
určených usnesením Poslanecké sněmovny parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě.
Kvůli nemožnos rozdělit výnosy z nadačního jmění a poskytnuté příspěvky z NIF během roku, je celý
rok 2014 ještě vyhodnocen podle původní smlouvy.
Z nadačního jmění NIF ve výši 21,1 mil. Kč, bylo získáno celkem 1 132 s. Kč výnosů, z kterých bylo
851 s. Kč použito na ﬁnancování nadačních projektů a 226 s. Kč na úhradu vlastních nákladů
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nadace. Poměr vlastních nákladů nadace na výnosech z nadačního kapitálu byl dosažen 20% a splnil
podmínku ze smlouvy s MF.
HV
HV byl dosažen + 34 s. Kč a v posledních 5 letech dosáhl kumula vně + 343 s. Kč.
Nadační jmění
V nadačním jmění nedošlo v roce 2014 ke změnám.
Finanční prostředky
Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně dosáhly ke dni 31.12.2014 výše 759 s. Kč
(navýšení opro roku 2013 o 58 s. Kč) a vytvářejí dostatečnou rezervu pro činnost v dalších letech
v nadaci.
Pohledávky, závazky
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2014 byly k 10. lednu 2015 zaplaceny.

Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
podle §353 až 356 NOZ za rok 2014
§353
Nadace neposkytla nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu, ani osobě jim blízké.
Z důvodu zvláštního zřetele, vyvolané na straně zakladatele změnou okolnos poskytla nadace
nadační příspěvky svému zakladateli, Klubu přátel Hornického muzea (KPHM) a to na 7 projektů
(č. 423, 424, 425, 426, 430, 431 a 432 z Nadačního programu 2014)v celkové výši 255 000 Kč. Rozhodla
o tom správní rada nadace na svém 180. zasedání dne 23. září 2014 po projednání s dozorčí radou.
Důvody hodné zvláštního zřetele spočívají v tom, že opro původnímu účelu zřízení, které spočívalo
v podpoře Hornického muzea v Ostravě na Landeku rozšířil KPHM svoji působnost na podporu dalších
hornických lokalit regionu v souvislos s ukončením těžby na dolech OKR a rozšířil také svoji činnost
m, že založil nové pobočky klubu v oblas Karviné, Petřvaldu a Havířova.
§354
Všichni příjemci nadačních příspěvků je použili ve shodě s ujednanými podmínkami.
§355
Vlastní zdroje ﬁnancování majetku nadace jsou vyšší než upravená výše nadačního kapitálu, tzn.,
že nadační příspěvky byly poskytovány v souladu s mto ustanovením.
§356
Nenastaly případy, že by osoby přijaly nadační příspěvek poskytnutý v rozporu s §355.
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Výjezdní zasedání správní a dozorčí rady XI/2014 na ÚMob Třebovice

Výročí 100 let kroužku Krojovaných horníků Stonava
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Loga dárců 2014
MĚSTA:

BOHUMÍN

ORLOVÁ

PETŘVALD

OBCE:

ŠILHEŘOVICE

LUDGEŘOVICE

MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:

PETŘKOVICE

MICHÁLKOVICE

PORUBA

SLEZSKÁ OSTRAVA

VÍTKOVICE

OKD, a.s.:

BANKY
A POJIŠŤOVNY:
RBP POJIŠŤOVNA

FYZICKÉ OSOBY:
JAN BECHER
MAXMILIAN ŠIMEK
ING: PŘEMYSL POSPĚCH
ING. JITKA VAŘECHOVÁ
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TŘEBOVICE

OSTRAVA JIH

MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

PODNIKY A PODNIKATELÉ:

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

Děkujeme všem dárcům, sponzorům, firmám, i jednotlivcům,obcím, městům, městským obvodům
za finanční podporu, která umožnila naplnění Nadačního programu roku 2014.
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Hornický kalendář

Kniha
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Vyhodnocení nadačního programu roku 2014
Do Nadačního programu roku 2014 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 26 projektů
včetně jednoho projektu vlastního. Realizováno bylo 25 projektů, z toho jeden vlastní projekt. Projekt
číslo 420 byl stornován přihlašovatelem. Je tedy možno konstatovat, že Nadační program roku 2014
byl úspěšně završen.

PROJEKT 420

Přihlašovatel: 

VÝSTAVBA PŮVODNÍHO VODNÍHO KOLA S MICHADLY V KOMOŘE
DĚDIČNÉ ŠTOLY PROKOP


Hornicko – historický spolek Stříbro, občanské sdružení

Projekt přijatý v 1. kole výběrového řízení byl přihlašovatelem stornován a nahrazen projektem číslo
445.

PROJEKT 421

PUBLIKACE „100 LET KROUŽKU KROJOVANÝCH HORNÍKŮ PŘI
OBCI STONAVA“

Přihlašovatel: Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava, občanské sdružení
Termín realizace:

07/2014
Kategorie: 

KULTURA - publikace
Nadační příspěvek: 
45 000,-Kč
Financování: 

NIF
Projekt řešil podporu vydání publikace, která zachy la činnost občanského sdružení a jeho úspěchy
ve stoleté historii. Podporou a ﬁnancováním projektu splnila nadace cíl podpory kultury v regionu.

PROJEKT 422
Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování:

HORNICKÝ KALENDÁŘ 2015





Vlastní projekt Nadace LANDEK Ostrava
11/2014
KULTURA - publikace
110 000,-Kč
Smíšené - z grantů Statutárního města Ostrava a Statutárního města
Havířova a z výnosů z NIF

Další ročník hornického kalendáře, vydávaný nadaci jako vlastní projekt. Mo vem kalendáře jsou
perokresby těžních věží šachet Ing. Stanislava Vopaska, který byl v tomto roce doplněn o fotograﬁe
těchto těžních věží. Kalendář byl vydán s podporou grantů Statutárního města Ostravy a Statutárního
města Havířova a doﬁnancován z výnosů z NIF.
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PROJEKT 423

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

PLENÁRNÍ SCHŮZE KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA
V OSTRAVĚ






Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
06/2014
JINÉ
10 000,-Kč
Fundraising

Projekt řešil příspěvek nadace k zajištění plenární schůze Klubu, který na tomto setkání členů Klubu
hodno činnost za uplynulý rok a stanovuje úkoly pro příš období včetně spolupráce s hornickými
neziskovými organizacemi. Pro ﬁnancování projektu použila nadace ﬁnance získané z nadačních darů
od ﬁrmy MARKAGRO s.r.o., RT TORAX s.r.o. a Města Petřvald. Podporou plenární schůze byly
naplněny cíle nadace - podpora významné kulturní a společenské akci v roce.

PROJEKT 424 



SETKÁNÍ ČLENŮ KPHM U HORNICKÉHO SVÁTKU sv. BARBORY

Přihlašovatel: 
Termín realizace: 
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 







Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
12/2014
KULTURA – hornické tradice
10 000,-Kč
NIF

Nadace podpořila nadačním příspěvkem tradiční setkání členů KPHM a hornických neziskových
organizací u příležitos hornického svátku sv. Barbory. Na této akci byla současně stručně zhodnocena
činnost Klubu v tomto roce. Cílem projektu byla podpora kultury a především udržování hornických
tradic.

PROJEKT 425

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

VYDÁNÍ PUBLIKACE „ROZVOJ A ÚTLUM RUDNÉHO
A URANOVÉHO HORNICTVÍ NA ÚZEMÍ ČR PO ROCE 1945“






Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
07/2014
KULTURA - publikace
10 000,-Kč
NIF

Vydání knihy autora Prof. Grygárka popisující rudné hornictví v České republice a jeho rozvoj po roce
1945 až po předčasný zánik v roce 2000. Cílem projektu byla nejen podpora kultury, ale i seznamování
veřejnos s historií hornictví.
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PROJEKT 426

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

VYDÁNÍ PUBLIKACE „OKR - DŮL OSTRAVA k. p. ZÁVOD
PETR BEZRUČ 1842-1992“






Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
05/2014
KULTURA - publikace
25 000,-Kč
NIF

Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě se ve vydané knize podařilo zachy t podstatnou část dat
o činnos Dolu Petr Bezruč (vývoj, těžba a její ukončení). Cílem projektu bylo nejen podpořit kulturu,
ale především seznámit veřejnost s historií hornictví - tedy významného dolu v Ostravě.

PROJEKT 427
Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

PAMĚTNÍ DESKA VLADIMÍRU BRÁZDOVI






Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
12/2014
KULTURA
30 000,-Kč
Fundraising

Přihlašovatel projektu nechal zhotovit a instaloval pamětní desku významné osobnos kulturního
života města Ostravy – Vladimíru Brázdovi. Podporou projektu splnila nadace jeden z cílů, pro které
byla založena a to podpora kultury v regionu. Pro ﬁnancování projektu použila nadace prostředky
získané z nadačních darů sponzorů: SmVaK a.s., Města BOHUMÍN, MOb Petřkovice, MOb Slezská
Ostrava, UNIGEO a.s., Město ORLOVÁ, MOb Vítkovice, MOb Poruba, GREEN GAS DPB a.s.,
Ing. Pospěch a Ing. Vařechová.

PROJEKT 428 

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

III. ETAPA – OPRAVA OBJEKTU STOLÁRNA V AREÁLU LANDEK
PARKU – KULTURNÍ PAMÁTKA






Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
11/2014
KULTURA – záchrana památek
100 000,-Kč
NIF

Dokončení opravy bývalé stolárny. Objekt je prohlášen kulturní památkou, a proto oprava probíhala
podle pokynů Ústavu památkové péče. V objektu, který po opravě slouží jako restaurace, byla
instalována expozice „Historie dopravy“. Cílem projektu byla podpora kultury v regionu a současně
záchrana lokality, která kdysi souvisela s hornickou činnos .
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PROJEKT 429



II. ROČNÍK PODZIMNÍ SLAVNOSTI „TŘEBOVICKÝ KOLÁČ“

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 







Slezský soubor Heleny SALICHOVÉ, občanské sdružení
10/2014
KULTURA
25 000,-Kč
NIF

Nadace podpořila uspořádání dalšího ročníku kulturních slavnos s vystoupením folklórních,
cimbálových a žánrových kapel, pořádaný v Třebovicích. Podporou projektu naplnila nadace jeden
ze svých cílů a to podpora kultury v regionu Moravskoslezského kraje.

PROJEKT 430
Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

18. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ






Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
10/2014
KULTURA - akce
75 000,-Kč
NIF

Projekt řešil podporu účas členů Klubu a dalších hornických neziskových organizací na dalším ročníku
setkání hornických a hutnických měst ČR. Účas členů Klubu a dalších hornických neziskových
organizací včetně nadace na této akci byl důstojně prezentován Moravskoslezský kraj. Podporou
projektu splnila nadace cíl, pro který byla založena a to seznamování veřejnos s historií a významem
hornictví.

PROJEKT 431



HORNICKÝ ZPRAVODAJ

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 







Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
12/2014
KULTURA - publikace
50 000,-Kč
NIF

Nadace již tradičně podporuje vydávání čtvrtletníku Klubu přátel. Tento bulle n zachycuje aktuality
hornictví, vydává vzpomínky na hornickou činnost a zveřejňuje informace o činnos hornických
a hutnických neziskových organizací. Cílem projektu bylo seznamování veřejnos s historií hornictví,
jeho vývojem a významem.
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PROJEKT 432
Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

VYDÁNÍ PUBLIKACE „MÁ CESTA K HORNICTVÍ A HORNICTVÍM“






Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
06/2014
KULTURA - publikace
75 000,-Kč
NIF

Kolek v autorů pod vedením Ing. Petra Janků popsal životní příběhy lidí, kteří se svou prací zasloužili
o rozvoj hornictví v Ostravsko – karvinském revíru. Podporou projektu naplnila nadace jeden z cílů, pro
které byla založena a to seznamování veřejnos s historií hornictví, jeho vývojem a významem.

PROJEKT 433

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU MÁJOVÁK
V ROCE 2014






MÁJOVÁK, dechový orchestr, Karviná, občanské sdružení
06/2014
KULTURA - akce
60 000,-Kč
NIF

Projekt řešil již tradiční podporu hornickému dechovému orchestru. Součás projektu byl i koncert
uspořádaný v prostorách Národní kulturní památky Důl Michal. Cílem projektu byla nejen podpora
kultury v regionu, ale i udržování hornických tradic, ke kterým hornická dechovka bezesporu patří.

PROJEKT 434
Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

ZACHOVÁNÍ ROZVOJ STÁLÉ EXPOZICE O HISTORII PLYNÁRENSTVÍ






Klub plynárenské historie, občanské družení
11/2014
KULTURA - akce
24 000,-Kč
NIF

Nadace podporuje úsilí občanského sdružení o udržování a zdokonalování expozice o vývoji a významu
plynárenství v Moravskoslezském kraji, která je instalována v objektech Národní kulturní památky –
Důl Michal. Cílem projektu je seznamování veřejnos s průmyslovou historií regionu.
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PROJEKT 435 
Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL „T – FILM“ - OSTRAVA 2014






Občanské sdružení PERSEUS
07/2014
KULTURA - akce
50 000,-Kč
Smíšené – fundraising a NIF

Občanské sdružení PERSEUS uspořádalo ve dnech 28. a 29.05.2014 Mezinárodní ﬁlmový fes val
s názvem „T-FILM“. Na fes valu byly předvedeny ﬁlmy o vzniku a vývoji průmyslových památek. Cílem
projektu byla nejen podpora kultury, ale i seznamování veřejnos s průmyslovou historií zdejšího
regionu. Pro ﬁnancování projektu použila nadace účelového nadačního daru poskytnutého
společnos OVaK a.s. a výnosů z NIF.

PROJEKT 436 



MICHALFEST






Statutární město Ostrava, MOb Michálkovice,
územně samosprávný celek
10/2014
KULTURA - akce
50 000,-Kč
Fundraising

Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

Nadace podpořila pořádání hudebního fes valu s mul žánrovým programem folk, rock
a worldmusic. Fes val byl uspořádán v prostorách Národní kulturní památky – Důl Michal. Cílem
projektu byla podpora kulturní akce pořádané v prostorách bývalého dolu.Pro ﬁnancování projektu
použila nadace prostředky získané z nadačních darů ﬁrem MTA OSTRAVA s.r.o., EXPOL-TRADE s.r.o.,
LAMEGA s.r.o., AWT a.s., EKOSTAVMORAVIA a.s., TEAM MAAT s.r.o., RBP – zdravotní pojišťovna.

PROJEKT 437

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

KONCERTNÍ ZÁJEZD HORNICKÉHO PĚVECKÉHO SOUBORU
DO RAKOUSKA






Hornický pěvecký sbor Kladno, občanské sdružení
09/2014
KULTURA - akce
60 000,-Kč
NIF

Nadace podpořila akci Hornického pěveckého sboru Kladno, který uskutečnil koncertní zájezd do
Rakouska. Zde vystoupil na dvou celovečerních koncertech v Linci a u příležitos přije primátorem
města Klagenfurt i na zdejší radnici. Cílem projektu byla nejen podpora kultury, ale i seznamování
veřejnos s historií hornictví.
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PROJEKT 438



POHÁDKOVÉ BYTOSTI V POVĚSTECH O HORNÍCÍCH

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 







Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace
11/2014
DĚTI
35 000,-Kč
NIF

Městská knihovna v Havířově uspořádala v prostorách Společenského domu v Havířově uspořádána
výstava loutek a pohádkových bytos , které se objevují v pohádkách a pověstech o hornících. Cílem
projektu bylo seznámit dě prostřednictvím pověs a pohádek s hornickými tradicemi.

PROJEKT 439
Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 







GRILOVÁNÍ KUŘAT V DOLE ANEB VESELÉ HISTORKY
Z HORNICTVÍ
Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace
12/2014
KULTURA
25 000,-Kč
NIF

Přihlašovatel vydal publikaci Jardy Čihaře, který formou humorných povídek popisuje hornickou
práci. Vý sky knihy budou použity jako propagační materiál pro 19. setkání hornických měst a obcí
v roce 2015 v Havířově. Podporou a ﬁnancováním projektu splnila nadace cíle, pro které byla založena
a to podpora kultury v regionu a seznamování veřejnos s historií hornictví.

PROJEKT 440



KAPITOLY Z HISTORIE KOL MORAVSKÉ BRÁNY

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 







JAVOR MORAVA, s.r.o.
12/2014
KULTURA - publikace
40 000,-Kč
Fundraising

Autor publikace shromáždil v pě oddílech – Událos , Rody, Osobnos , Příroda a Světové války řadu
materiálů, fotograﬁí a dokumentů popisujících historickývývoj oblas severní Moravy a Slezska.
Podporou projektu splnila nadace cíle, pro které byla založena a to podpora kultury v regionu
a seznamování s jeho historií. Pro ﬁnancování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních
darů od sponzorů OCELOT s.r.o., OPTIMA s.r.o., ŠROT GEBESHUBER s.r.o., G-CONSULT s.r.o.,
OSTRAVSKÁ TĚŽEBNÍ a.s., THK-ČECHPOL s.r.o. a AUTO HELLER s.r.o.
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PROJEKT 441
Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

OBNOVA ZAHRADY U VILY NA 2. ČÁST – OBNOVA AMFITEÁTRU






Obnova Landeckého vrchu, občanské sdružení
11/2014
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
50 000,-Kč
NIF

Ve druhé čás programu na opravy zahrady a objektů umístěných v Národní přírodní památce Landek
byla provedena oprava amﬁteátru a poškozených kamenných struktur.Podporou projektu splnila
nadace jeden z cílů, pro který byla založena a to záchrana a oprava objektů, které kdysi souvisely
s hornictvím.

PROJEKT 442 



KAHAN CUP 2014

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 







SNAKES OSTRAVA, občanské sdružení
10/2014
DĚTI
43 000,-Kč
Fundraising

Další ročník sportovního - basketbalového – turnaje, organizovaný občanským sdružením
a podporovaným nadací. Součás turnaje je návštěva hornických expozic Landek Parku.
Financováním projektu splnila nadace jeden z cílů, pro které byla založena a to seznamování
veřejnos – v tomto případě mládeže - s historií hornictví, jeho vývojem a významem.

PROJEKT 443



PUBLIKACE „ŽIVOT POD LANDEKEM“

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financován: 







Mgr. Miriam PROKEŠOVÁ, Ph.D, fyzická osoba
11/2014
KULTURA - publikace
20 000,-Kč
NIF

Autorka publikace shromáždila vzpomínky F. Žebráka na život v oblas , kde se stýkali příslušníci české,
polské a německé národnos . Zachycuje život na „Prajzské“ v období 2. světové války. Financováním
projektu splnila nadace cíl, pro který byla založena a to podpora kultury v regionu.
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PROJEKT 444



TECHNICKÁ PAMÁTKA - ZNÁMÁ NEZNÁMÁ






Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Kroměříž,
příspěvková organizace
08/2014
VZDĚLÁVÁNÍ
22 000,-Kč
NIF

Přihlašovatel:
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

Přihlašovatel projektu uspořádal na Dole Michal edukační program s předvedením technických
památek, návštěvou v konzervačních dílnách s prak ckými ukázkami a vypracováním návrhu na
ustavení památky do kontextu výstavy. Financováním projektu nadace splnila nejen cíl podpory
vzdělání, ale i seznamování mládeže s historií hornictví

PROJEKT 445

Přihlašovatel: 
Termín realizace:
Kategorie: 
Nadační příspěvek:
Financování: 

DOPRAVA A REKONSTRUKCE DŮLNÍ LOKOMOTIVY PRO
HORNICKÝ SKANZEN






Hornicko – historický spolek Stříbro, občanské sdružení
07/2014
KULTURA - akce
35 000,-Kč
NIF

Občanské sdružení provedlo rekonstrukci zakoupené důlní lokomo vy. Opravenou lokomo vu
přepravilo a umís lo ji do Hornického skanzenu ve městě Stříbře. Podporou a ﬁnancováním projektu
splnila nadace jeden z cílů, pro které byla založena a to seznamování veřejnos s historií hornictví,
jeho vývojem a významem.

Oprava kulturní památky STOLÁRNA - LANDEK PARK
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Kaplička sv. Barbory - LANDEK PARK

Vy skla: Tiskárna Pavel Všolek PROPIS, Ostrava

