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Údaje o Nadaci

Název:�� � Nadace LANDEK Ostrava

Sídlo:� � � Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Kontakty:�  595 620 045 – kancelář nadace
604 639 737 – předseda správní rady 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� -� jako Nadace Muzeum pod Landekem
1.1.1998� -� transformace dle zákona č.227/97 Sb včetně
� �  změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava

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:� � � 603 40 053
DIČ:� � � CZ603 40 053

Nadační kapitál ke dni 31.12.2014:
     500 000,-Kč� zákl. kapitál, na vkladovém účtě

300 056 8038/5800 u J&T Banky
21 100 000,-Kč � 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 31.12.2016 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 2016

Nadace LANDEK Ostrava vstoupila do dalšího období své bohaté činnos�, hospodaří s vlastním 
nadačním kapitálem 21 100 000,-Kč, zřizovacím nadačním kapitálem 500 000,-Kč a jejich výnos tvoří 
v současné době podstatnou část příjmu nadace. 

Přes hospodářský růst v ČR došlo k dalšímu úbytku finančních prostředků od sponzorů, 
a to hlavně situaci v OKD. Zaměřili jsme se na získání nových sponzorů i finančních prostředků 
z městských obvodů, měst a obcí dotčených hornickou činnos�. Dopisy bylo požádáno celkem 58 
organizací o peněžní dary k financování schválených projektů nadace, získané peněžní dary však 
nebyly adekvátní našemu úsilí. Osobním přístupem, dopisy a reklamou bylo získáno celkem 321 000,-
Kč.

Ve dvou kolech Nadačního programu 2016 bylo přijato celkem 30 projektů včetně tradičního 
kalendáře „Těžní věže 2017“, opět v nové úpravě. Kalendář byl přijat velmi kladně hornickými spolky 
doma i v zahraničí. Na všechny projekty byla vynaložena částka 1 108 682,-Kč. Finančně jsme podpořili 
výstavu v Senátu PČR v měsíci únoru 2016, 20. Setkání hornických a hutnických měst ČR 
a 16. Evropský den horníků a hutníků v Příbrami v měsíci červnu 2016, KPHM Ostrava, Hornické 
spolky v regionu a ČR, kulturní akce v hornických městech a obcích, vy�štění publikací ve vztahu 
k hornictví a hornickým tradicím. Podpořili jsme rovněž opravy kulturních památek v Landek Parku. 
Přesný výčet všech třice� projektů včetně nadačních příspěvků jsou uvedeny na stránkách Výroční 
zprávy 2016.

Z členství v SHHS ČR se zástupci Nadace LANDEK Ostrava zúčastnili všech hlavních akcí na 
území ČR, Slovenska a Polska. Velmi nadějná je spolupráce hornických spolků z našeho regionu 
s hornickými spolky Polska, kde je záměr využít prostředků EU pro příhraniční spolupráci. Z členství 
ve Fóru dárců ČR jsme obhájili Známku kvality nadace, kterou můžeme používat ve svých 
písemnostech do února 2018. V oblas� Partnerství s Dolní oblas� Vítkovice se zúčastňujeme všech 
nabídnutých kulturních a společenských akcí.

Předpokládáme, že v roce 2017 nás podpoří i Magistrát města Ostravy a společně se sponzory 
zajis�me minimálně 320 000,- Kč na finanční pokry� projektů. Hlavním zdrojem příjmů zůstane však 
výnos s nadačního kapitálu s cílem zachovat vyrovnaný rozpočet nadace.

Závěrem chci poděkovat všem sponzorům jak z příspěvkových organizací, tak z firem za 
vstřícnost, morální a finanční podporu k naplnění Nadačního programu roku 2017. 

Vážení hornič� kolegové, sponzoři a sympa�zan�, očekáváme Vaši přízeň, podporu a finanční dary 
i v roce 2017.

Zdař Bůh!

____________________________________
Josef Gavlas, člen správní rady, ředitel nadace
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Kalendárium 2016

LEDEN

 27.1.2016 bylo vydáno ,,Ostravské kalendárium 2015“spojené s  křestem publikace v Archivu 
města Ostravy , kterou uvedl primátor města Ostravy T. Macura. Za nadaci byl křtu přítomen 
J. Gavlas

ÚNOR

 9.2.2016 proběhlo v Senátu PČR na pozvání  Místopředsedy P. Sobotky tradiční setkání 
se zástupci SHHS ČR, předsednictva ZBSC Slovenska a zástupců 1 hornického spolku 
z Německa. J. Gavlas obdržel Pamětní list za udržování hornických tradic v ČR 
a v mezinárodním měřítku s malým dárkem.

 10.2.2016 proběhlo další setkání v Senátu PČR hornických spolků z regionu na pozvání 
senátora za Ostravu město A. Maštalíře při příležitos� vernisáže výstavy ,,Uhlí na Ostravsku - 
Činnost a hornické tradice“ prezentující činnost KPHM Ostrava a Nadace LANDEK Ostrava. 
Obou setkání se za NLO zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas a o těchto setkáních vyšly články 
v Horníku a Ostravské radnici!!!.

 23.2.2016 na 195. Zasedání správní a dozorčí rady NLO byla schválena účetní uzávěrka 
a Výroční zpráva Nadace LANDEK Ostrava za rok 2015.

BŘEZEN

 5.3.2016 bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení pro přije� projektů do Nadačního 
programu roku 2016 na částku 780.000,-Kč pro přijaté projekty. Vyhlášení bylo zveřejněno 
v Horníku, Ostravské radnici !!! a Právu. 

 6.3.2016 se zúčastnil J. Gavlas Výroční schůze KKH při obci Stonava.

DUBEN

 11.4.2016 výběrová komise navrhla v 2. kole Nadačního programu 2016 přijat celkem 14 
projektů a snížit limit na tyto projekty o 60.000,-Kč na částku 720.000,-Kč a správní rada tyto 
projekty a částku 720.000,-Kč na svém zasedání 26.4.2016 schválila.

 22.4. 2016 se uskutečnilo v Rudolfově Konzilium SHHS ČR k udělení cen Český Permon 2016. 
J. Kuriálovi bude předán Český Permon 2016 za celoživotní dílo, z našeho regionu získal Český 
Permon 2016 za počin roku KPHM Ostrava. Jednání se ak�vně zúčastnil J. Kubánek.

 24.4.2016 se uskutečnil Koncert Májováku Karviná v Landek Parku – kompresorovně, který 
jsme sponzorovali s velkou účas� obecenstva a velmi zdařilým programem. Úvodní slovo ke 
koncertu přednesl ředitel NLO J. Gavlas.

KVĚTEN

 3.5.2016 se uskutečnila Plenární schůze KPHM, které se zúčastnili J. Gavlas a M. Lenart. 
Schůze byla volební a staronovým předsedou byl zvolen P. Rojíček.

 24.5.2016 na 198. jednání Správní a Dozorčí rady NLO bylo předáno všem �štěné 2. kolo 
Nadačního programu 2016 a schváleno snížení rozpočtu na rok 2016 o 50 000,-Kč. Byla 
provedena prohlídka nově rekonstruovaných objektů v Landek Parku.

 28.5.2016 se J. Gavlas zúčastnil v Lubietové na Slovensku 5. Hornického a hutnického dne, 
NLO obdržela čestné uznání.
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ČERVEN

 10.-12.6.2016 proběhlo v Příbrami 20. Setkání hornických měst a obcí ČR společně 
s 16. Evropským dnem horníků a hutníků. Za NLO se tohoto setkání zúčastnili J. Kubánek, 
J. Kuriál a J. Gavlas. J. Kuriál převzal cenu Český Permon 2016 za celoživotní dílo a J. Gavlas 
medaili Sv. Barbory od ZBSC Slovenska za přínos k mezinárodní spolupráci. Celého setkání se 
zúčastnilo 100 spolků a 2400 krojovaných horníků z Evropy.

ČERVENEC

 1.7.2016 se v bazilice Božského spasitele v Ostravě konaly oslavy sv. Prokopa pro hornické 
spolky z ostravsko-karvinského regionu, kterého se zúčastnil J. Kubánek.

SRPEN

 12.-14.8.2016 se proběhlo v Gelnici na Slovensku 9. Setkání báňských měst a obcí Slovenska, 
kterého se zúčastnili  za NLO J. Kubánek a J. Gavlas. Po setkání jsme absolvovali náročný 
doprovodný program po královských hornických lokalitách Hnilčík s konečnou návštěvou 
nového hornického muzea ve Spišské Nové Vsi

ZÁŘÍ

 10.9.2016 se uskutečnil Den Horníků OKD jako tryzna za zemřelé horníky položením věnců 
k pomníku horníka u Slezské univerzity Karviná a pochodem ke mši v kostele. Aktu se zúčastnil 
za NLO J. Gavlas.

 10.9.2016 bylo inzerátem v deníku Právo a na webových stránkách NLO vyhlášeno 1. kolo 
Nadačního programu 2017 s nadačními příspěvky do výše 400 000,-Kč.

 22.9.2016 se na VŠB- TU uskutečnil 127. Skok přes kůži v návaznos� na ukončení oslav 300 let 
hornického školství v České republice. Za NLO se oslav zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas.

 27.9.2016 na 200. zasedání Správní a Dozorčí rady NLO byli zvoleni na další funkční období do 
roku 2019 členové Správní rady P. Vychopeň a J. Gavlas a potvrzeni do dosavadních funkcí. 
Zároveň skončilo funkční období členu Dozorčí rady P. Handlovi. Pro nové pracovní vy�žení 
P. Handl neusiluje pokračovat v práci pro NLO.

ŘÍJEN

 14.10.2016 proběhl v Kulturním domě Reneta v Havířově křest knihy ,,Vzpomínky vysloužilých 
horníků, kterou NLO sponzorovala. Křtu se ak�vně zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas.

 25.10.2016 na 201. zasedání Správní a dozorčí rady NLO byl zvolen na další funkční období do 
roku 2019 člen Správní rady J. Kuriál. Správní rada schválila rovněž 11 projektů pro 1. kolo 
Nadačního programu 2017 s nadačními příspěvky ve výši 194 000,-Kč.

 31.10.2016 se ve stálé expozici Hornického muzea v Havířově uskutečnil křest knihy,, Katalog 
hornické umělecké tvorby '', kterou jsme sponzorovali. Křtu se zúčastnil J. Kubánek.
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LISTOPAD

 14.11.2016 proběhla v Kulturním domě Radost v Havířově oslava 10. Výročí založení 
havířovské pobočky KPHM v Ostravě s křtem knihy ,, Almanach k 10. výročí pobočky Havířov'', 
kterou jsme sponzorovali. Oslav i křtu se zúčastnil J. Gavlas.

 15.11.2016 se uskutečnila v budově Slezskoostravské radnice vernisáž výstavy ,,Uhlí na 
ostravsku - činnost a tradice přátel hornického muzea v Ostravě'', kde jsou i 2 panely k činnos� 
Nadace LANDEK Ostrava. Křtu byl přítomen za NLO J. Kubánek.

  19.11.2016 jsme se na pozvání SITG Rybnik zúčastnili tradičního 43. Skoku přes kůži 
s doprovodným programem návštěvy Hornického muzea parních těžních strojů v Rybniku 
a přije�m u Primátora Rybniku na radnici. Celého programu se zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas.

 22.11.2016 při 2016 při 202. zasedání Správní a Dozorčí rady NLO obdrželi všichni členové 
nový kalendář ,,Těžní věže 2017'' a sděleno, že byla přijata MMO žádost o dotaci na stavovský 
kalendář Těžní věže 2018.

 29.11.2016 se J. Gavlas zúčastnil Dárcovského fóra v Praze u příležitos� ,,Dne dárcovství 2016'' 
za účas� ministra pro lidská práva a legisla�vu J. Dientsbiera. Pro naši specifickou nadaci 
nemají přednesené formy získání prostředků význam. 

PROSINEC

 6.12.2016 se v Landek Parku uskutečnila tradiční oslava hornického svátku Sv. Barbory 
s programem. Oslav se zúčastnili J. Kubánek, J. Gavlas a M. Lenart.

 10.12.2016 se konala ve Stonavě Valná hromada SHHS ČR s doprovodným programem 
3. Skokem přes kůži Stonava. Skok přes kůži měl vysokou úroveň včetně zahraniční účas� 
spolků z Polska a Slovenska. Všem zúčastněným spolkům byly předány kalendáře ,,Těžní věže 
2017'' Za NLO byli účastníky J. Kubánek J. Gavlas.

 15.12.2016 na 203. zasedání Správní a dozorčí rady NLO bylo poděkováno P. Handlovi 
za přínosnou práci pro NLO, předán malý dárek a popřáno hodně zdraví a spokojenos� na 
novém pracoviš�. Nadace obdržela od Fóra dárců ČR podepsanou smlouvu k užívání Známky 
kvality nadace do února 2018. Všichni obdrželi kalendáře ,, Těžní věže 2017'' i pro sponzory 
a M. Lenart popřál všem radostné proži� Vánoc 2016 s přáním zdraví a pohody v roce 2017

 23.12.2015 Tradičního předvánočního společenského setkání v Dolních Vítkovících ,, Vánoční  
punč“ v Gongu se za NLO zúčastnil J. Gavlas. 

 Do konce roku byly zaslány dopisy s kalendáři všem sponzorům, dárcům a spolupracujícím 
organizacím včetně PF 2016.
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Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2016

Ve složení správní rady nedošlo v roce 2016 k žádným změnám

Ing. Miroslav Lenart
předseda

Ing. Josef Gavlas
ředitel, člen

Ing. Petr Vychopeň
ekonom, člen

Ing. Jaroslav Přepiora
tajemník, člen

Ing. Miloslav Laipert
člen

Ing. Čestmír Vlček
člen

Ing. Jan Počta, Csc.
člen

Ing. Jan Kurial
člen

Ing. Radomír Tabášek
člen

Ing. Jaroslav Kubánek
člen
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Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2016

Ve složení dozorčí rady nedošlo v roce 2016 k žádným změnám

Mgr. Petr Handl
člen do 24.9.2016

PhDr. Pavel Hamza 
předseda

Ing. Aleš Stejskal
člen

9
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Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky

Příjmy
Příjmy, které nadace v roce 2016 získala, dosáhly výše 1 623 �s. Kč a byly o 26 �s. Kč nižší než v roce 
2015.
Snížily se příjmy z fundraisingu a reklamní činnos� o 29 �s. Kč na 321 �s. Zvýšil se sice počet donátorů 
z 37 na 40, ale snížila se průměrná částka od jednoho dárce. Přestaly přispívat společnos�, které jsou 
nega�vně ovlivněny kri�ckou hospodářskou situací v OKD a v hornictví vůbec (Green Gas DPB, a.s., 
Expol Trade , s.r.o., Ostravská těžební, a.s.) a další společnos� a municipality různých důvodů (VEOLIA 
ENERGIE ČR, a.s., Obec Stonava).
Naopak se nám podařilo získat celkem 4 nové sponzory (Huisman Konstrukce, MO Krásné pole, 
Tomáš Káňa, Carbokov) s celkovou částkou darů ve výši 32 �s. Kč. 
Ostatní příjmy, které v sobě zahrnují úroky z nadačního kapitálu, dosáhly 1 302 �s. Kč (navýšení 
o 4 �s. Kč). Nadační kapitál je uložený u J&T Banky.
Nadace získala v roce 2016 rovněž 3 věcné dary a to na poskytnu� slevy z nájmu od společnos� Báňské 
projekty Ostrava, na kancelářský papír od společnos� DIAMO a na uspořádáním zasedání správní 
rady v režii Mob Třebovice.
Příjmy z majetku byly použity výhradně na poskytnu� nadačních příspěvků a na úhradu nákladů na 
vlastní správu nadace.

Výdaje 
Celkové výdaje nadace v roce 2016 ve výši 1 592 �s. Kč byly o 88 �s. Kč nižší než v roce 2015.
Nadace financovala celkem 30 nadačních projektů ve výši 1 109 �s. Kč (rok 2015 - 25 projektů, 
1 166 �s. Kč, tj. snížení o 57 �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 2016.
Náklady na vlastní správu nadace byly vyplaceny ve výši 483 �s. Kč a jsou nižší o 31 �s. Kč než v roce 
2015. Poměr nákladů na vlastní správu nadace k celkovým vyplaceným příspěvkům, který podle 
ustanovení Statutu nadace nesmí převýšit 50 %, dosáhl 43,6 % (tzn., nedočerpání režijních nákladů 
ve výši 71 �s. Kč).

HV
HV za rok 2016 skončil přebytkem ve výši 31 �s. Kč. Za  posledních 6 let dosáhl HV kumula�vně již
+  247 �s. Kč.

Nadační jmění
Ve struktuře a výši nadačního jmění nedošlo v roce 2016 k žádným změnám.

Finanční prostředky
Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně dosáhly ke dni 31.12.2016 výše 739 �s. Kč 
(zvýšení opro� roku 2015 o 31 �s. Kč) a vytvářejí tak dostatečnou rezervu pro činnost v nadaci v dalších 
letech.

Pohledávky, závazky
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2016 byly k 15. lednu 2017 uhrazeny.
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Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle 
§353 až 356 NOZ za rok 2016

§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 8 projektů 
(č. 475, 476, 477, 478, 479, 480, 495 a 496 z Nadačního programu 2016) v celkové výši 168 682 Kč. 
Rozhodla o tom správní rada nadace na svých zasedáních 29. října 2015 a 24. května 2016 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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Loga dárců 2016

LUDGEŘOVICE

PETŘVALDBOHUMÍN

MĚSTA:

OBCE:

MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:

OKD, a.s.:

RBP POJIŠŤOVNA

BANKY 
A POJIŠŤOVNY:

ORLOVÁ

FYZICKÉ OSOBY:

PETR VARECHA

MAXMILIAN ŠIMEK

TOMÁŠ KÁŇA

ŠILHEŘOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVAVÍTKOVICEPORUBAMICHÁLKOVICEPETŘKOVICE
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SVIADNOV MARKVARTOVICEHORNÍ SUCHÁ

TŘEBOVICE KRÁSNÉ POLE



SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

PODNIKY A PODNIKATELÉ:

 

Děkujeme všem dárcům, sponzorům, firmám, i jednotlivcům,obcím, městům, městským obvodům 
za finanční podporu, která umožnila naplnění Nadačního programu roku 2016.
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Vyhodnocení nadačního programu roku 2016

Do Nadačního programu roku 2016 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 30 projektů 
včetně jednoho vlastního projektu. Všechny přijaté projekty byly realizovány. Je proto možno 
konstatovat, že Nadační program roku 2016 byl úspěšně završen.

PROJEKT 472�   SBORNÍK PÍSNÍ A POVÍDAČEK Z  POVÁLEČNÉ OSTRAVY

Přihlašovatel:� � � Ing. Miroslav Šmíd, fyzická osoba
Termín realizace:� � 02/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč 

Sborník připravený ing. Šmídem zachy�l činnost mládežnického kulturního souboru Slezskoostravská 
sedmička v  poválečných letech na Ostravsku. Cílem projektu byla nejen podpora kultury v  regionu, 
ale i seznamování veřejnos� s historií hornictví.

PROJEKT 473�   ÚŘEDNICKÉ HORNICKÉ UNIFORMY ZE ZAČÁTKU 9. STOLETÍ

Přihlašovatel:� � � Hornicko –historický spolek  Stříbro, obč. sdružení
Termín realizace:� � 02/2016
Kategorie:� � � HORNICKÉ TRADICE
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč 

V  rámci projektu byly vyrobeny hornické úřednické uniformy z  roku 1814 včetně doplňků a tyto 
uniformy byly vystaveny v  hornických prostorách Městského muzea Stříbro. Cílem projektu bylo 
seznamování veřejnos� s  historií hornictví, jeho vývojem a významem.

PROJEKT 474�   KONCERTNÍ ČINNOST MÁJOVÁKU V  ROCE 2016

Přihlašovatel:� � � Symfonický dechový orchestr MÁJOVÁK, zaps. spol.
Termín realizace:� � 05/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč

Projekt řešil již tradiční podporu nadace orchestru Májovák a příspěvek na jeho koncertní vystoupení 
včetně koncertu v  bývalé kompresorovně na Landek Parku. Cílem projektu byla podpora kultury 
a rovněž seznamování veřejnos� s historií hornictví, ke kterému dechovka rozhodně patří.
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PROJEKT 475�   VÝSTAVA V REPREZENTAČNÍCH PROSTORÁCH SENÁTU ČR, 
ČINNOST A HORNICKÉ TRADICE KPHMO

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, zaps. spol.
Termín realizace:� � 03/2016
Kategorie:� � � HORNICKÉ TRADICE
Nadační příspěvek:� � 21 860,- Kč

Klub zpracoval materiály o své kulturní, dokumentační a vydavatelské činnos�. Tyto materiály 
prezentoval na svých webových stránkách a zpracoval je ve formě panelů, které byly vystaveny 
v  prostorách Senátu ČR. Cílem projektu bylo seznamování veřejnos� s  historií hornictví, jeho 
vývojem a významem a současně prezentace hornických neziskových organizací MS kraje.

PROJEKT 476�   ZÁJEZD NA REPREZENTATIVNÍ VÝSTAVU V  PROSTORÁCH 
    SENÁTU ČR

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v  Ostravě, zaps. spol.
Termín realizace:� � 03/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 9 822,- Kč

Projekt řešil účast členů KPHMO na prezentaci otevření výstavy v  Senátu ČR o činnos� Klubu a 
hornických neziskových organizací. Členové se zde prezentovali v  hornických uniformách. Cílem 
projektu bylo seznamování veřejnos� s  historií hornictví, jeho vývojem a významem a rovněž 
podpora kultury.

PROJEKT 477�   HORNICKÝ ZPRAVODAJ

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, zaps. spol.
Termín realizace:� � 12/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 37 000,- Kč 
� � �
Projekt řešil podporu pro další ročník vydávání čtvrtletníku KPHMO. Zpravodaj informuje o činnos� 
Klubu a dalších hornických neziskových organizací a je doplňován příspěvky dopisovatelů z  celé ČR. 
Cílem projektu byla nejen podpora kultury, ale především seznamování veřejnos� s  historií hornictví, 
jeho vývojem a významem.
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PROJEKT 478�   SV.BARBORA – SETKÁNÍ ČLENŮ KPHMO

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, zaps. spol.
Termín realizace:� � 12/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 10 000,- Kč

Přihlašovatel projektu jako každý rok organizuje v  prosinci oslavu hornického svátku Sv. Barbory 
a setkání svých členů a příznivců hornictví u této příležitos�. Cílem projektu byla nejen podpora 
kultury v regionu MS, ale i udržování hornických tradic a seznamování veřejnos� s  historií hornictví.

PROJEKT 479�   PLENÁRNÍ SCHŮZE KPHMO

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, zaps. spol.
Termín realizace:� � 06/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 5 000,- Kč

Další z  tradičních projektů KPHMO, kdy hornická nezisková organizace hodno� jednou ročně svoji 
činnost za uplynulé období a stanoví si úkoly na další, zpravidla roční období. Cílem projektu byla nejen 
podpora kultury, ale i hornické neziskové organizace.

PROJEKT 480�   SETKÁNÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH MĚST A OBCÍ V  PŘÍBRAMI

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, zaps. spol.
Termín realizace:� � 07/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 25 000,- Kč

KPHMO se pravidelně účastní setkání hornických a hutnických měst ČR, které se koná jednou ročně. 
Na setkání v roce 2016 v  Příbrami prezentoval Klub svou činnost hornické neziskové organizace včetně 
účas� v  průvodu. Cílem projektu bylo nejen podpořit kulturu, ale především seznamování veřejnos� 
s  činnos� hornické neziskové organizace.
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PROJEKT 481�  ZÁLUŽNÉ 1785 – 2015, 230 LET OBCE V  KRAJINĚ BŘIDLICE

Přihlašovatel:� � � Občanské sdružení Zálužné, obč. sdružení
Termín realizace:� � 04/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč

Občanské sdružení vydalo k  významnému výročí hornického činnos� v  obci Záluží publikaci, která 
zachycuje těžbu pokrývačských břidlic na Vítkovsku včetně událos�, které se v  této obci přihodily. 
Cílem projektu byla podpora kultury v  regionu MS kraje.

PROJEKT 482�   VZPOMÍNKY VYSLOUŽILÉHO HORNÍKA 
    (aneb veselé historky z hornictví 2)

Přihlašovatel:� � � Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace
Termín realizace:� � 11/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 20 000,- Kč

Městská knihovna Havířov vydala publikaci autorů Jaroslava Čihaře a Josefa Stružky o humorných 
příhodách ze života horníků. Tento již druhý díl příhod přibližuje veřejnos�, zejména mládeži, práci 
horníka. Cílem projektu byla nejen podpora kultury v  regionu, ale především seznamování veřejnos� 
s  historií hornictví.

PROJEKT 483�   POŘÍZENÍ STEJNOKROJŮ

Přihlašovatel:� � � Kroužek krojovaných horníků Dolu Fran�šek, občan. sdružení
Termín realizace:� � 04/2016
Kategorie:� � � HORNICKÉ TRADICE
Nadační příspěvek:� � 35 000,- Kč

Nadace podpořila nadačním příspěvkem pořízení hornických stejnokrojů pro členy Kroužku 
krojovaných horníků. V  těchto stejnokrojích členové Kroužku prezentují na pořádaných akcích 
hornictví nejen v  ČR, ale i v  Polsku a na Slovensku. Cílem projektu byla podpora hornických tradic 
a seznamování veřejnos� s  historií hornictví.
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PROJEKT 484�   PŘEPIS STARÝCH FILMŮ S HORNICKOU TÉMATIKOU

Přihlašovatel:� � � DŮL JAN ŠVERMA, obec. prospěšná společnost
Termín realizace:� � 04/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 30 000,- Kč

Nadace podpořila projekt obecně prospěšné společnos�, který řešil záchranu 100 ks filmů 
s  hornickou téma�kou jejich převedením do digitální podoby. Historický hornický materiál je tak 
zachován pro budoucí generace. Cílem projektu byla podpora kultury, ale rovněž seznamování 
veřejnos� s  historií hornictví, jeho vývojem a významem.

PROJEKT 485�   OZNAČENÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

Přihlašovatel:� � � DŮL JAN ŠVERMA, obec. prospěšná společnost
Termín realizace:� � 04/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 10 000,- Kč

Nadace přispěla přihlašovateli na pořízení a umístění cedule s  nápisem „DŮL BOHUMÍR“. Tato cedule 
byla umístěna před vchodem do ús� štoly, která je kulturní památkou. Cílem projektu byla nejen 
podpora kultury, ale především seznamování veřejnos� s historií hornictví.

PROJEKT 486�   INDUSTRIÁLNÍ NA KARVINSKU

Přihlašovatel:� � � Spolek na ochranu industriálního dědictví, zapsaný spolek
Termín realizace:� � 06/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 5 000,- Kč

Přihlašovatel zorganizoval 2x tzv. „plenér“- malování dě� v  přírodě, uskutečnil exkurzi dě� 
ke komplexům dolů Darkov a ČSM, vydal informační leták o hornictví na Karvinsku a vytvořil soupis 
technických památek Karvinska pro studenty. Cílem projektu byla podpora kultury a rozvoj edukační 
činnos�.
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PROJEKT 487�  MICHALFEST 2016

Přihlašovatel:�   Statutární město Ostrava, MOb Michálkovice, územně samosprávný 
celek

Termín realizace:� � 10/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 30 000,- Kč

Nadace v  rámci projektu podpořila další ročník hudebního fes�valu pořádaného v  prostorách 
Národní kulturní památky Důl  Michal. Uskutečnila se vystoupení jazzových skupin, punk, raegge 
a dalších. Byl zorganizován doprovodný program pro dě�. Cílem projektu byla podpora kultury 
v  regionu a seznámení veřejnos� s  historií hornictví, protože fes�val se konal v objektu bývalého 
dolu.

PROJEKT 488�   HORNICKÝ KALENDÁŘ 2017

Přihlašovatel:� � � NADACE LANDE  OSTRAVA, vlastní projekt nadace
Termín realizace:� � 11/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 110 000,- Kč

Vydání dalšího ročníku Hornického kalendáře s  mo�vy těžních věží dle původních perokreseb 
Ing. Vopaska. Kalendář 2017 byl jako každý rok doplněn o doprovodné podkladové materiály 
s  hornickou téma�kou (historické důlní mapy). Financování projektu bylo kromě vlastních prostředků 
zajištěno z grantu Statutárního města Havířov a příspěvků Statutám. města Ostravy – MOb Petřkovice 
a Báňských projektů Ostrava. Cílem projektu byla nejen podpora kultury, ale i seznamování veřejnos� 
s  historií hornictví.

PROJEKT 489�   13. ROČNÍK PODZIMNÍCH SLAVNOSTÍ - TŘEBOVICKÝ KOLÁČ

Přihlašovatel:� � � SLEZSKÝ SOUBOR HELENY SALICHOVÉ, občanské sdružení
Termín realizace:� � 10/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 35 000,- Kč

Nadace podpořila nadačním příspěvkem konání dalšího ročníku podzimních slavnos� pořádaných 
v  Třebovickém parku a Třebovickém altánu. Pořadatel - Slezský soubor zde zorganizoval přehlídku 
cimbálových muzik, folklorních souborů a žánrových kapel a současně zajis�l doprovodný program - 
ukázku lidových řemesel a divadelní program pro dě�. Cílem projektu byla podpora kultury v  regionu.
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PROJEKT 490�   ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI MUŽSKÉHO PĚVEC. SOUBORU 
    NA VÝZNAMNÝCH KONCERTECH V  ROCE 2016

Přihlašovatel:� � � MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR VÍTKOVICE, zapsaný spolek
Termín realizace:� � 11/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 20 000,- Kč

Projekt řešil podporu pro koncertní vystoupení souboru v Evangelickém kostele v Ostravě, podporu 
účas� na přehlídce pěveckých souborů v  Bělo�ně a koncertu ve Vápenné na Jesenicku. Cílem 
projektu byla podpora kultury v regionu.

PROJEKT 491�   SLEZSKOOSTRAVSKÝ ROCK - FEST 2016

Přihlašovatel:� � � KULTURA PRO SLEZSKOU OSTRAVU, zapsaný spolek
Termín realizace:� � 08/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 30 000,- Kč

Nadace podpořila již devátý ročník hudebního fes�valu pořádaného v prostředí Slezskoostravského 
hradu. Na fes�valu vystoupily mladé a začínající kapely, které často zaujaly i celé rodiny návštěvníků. 
Cílem projektu byla podpora kultury v  regionu MS kraje.

PROJEKT 492�   OBNOVA HISTORICKÉHO OBJEKTU KOVÁRNY V AREÁLU LANDEK 
PARK, HORNICKÉ MUZEUM

Přihlašovatel:� � � DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE, zájmové sdružení
Termín realizace:� � 09/2016
Kategorie:� � � ZÁCHRANA HORNICKÉ PAMÁTKY
Nadační příspěvek:� � 300 000,- Kč

Nadace přispěla nadačním příspěvkem k opravě objektu bývalé kovárny, postaveného ve stylu 
průmyslové secese na vstupu do areálu Landek Parku. Byly provedeny vnější omítky, vyměněna okna, 
opraveny okapy a okrasná římsa a provedeny nátěry. Byl tak splněn cíl projektu - záchrana hornické 
památky a rovněž seznamování veřejnos� s historií hornictví.
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PROJEKT 493�   115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HORNICKÉHO SPOLKU ROZKVĚT

Přihlašovatel:� � � HORNICKÝ SPOLEK ROZKVĚT, obč. sdružení
Termín realizace:� � 10/2016
Kategorie:� � � HORNICKÉ TRADICE
Nadační příspěvek:� � 20 000,- Kč

Projekt řešil příspěvek nadace k  oslavě 115. výročí vzniku Hornického spolku ROZKVĚT. Oslava byla 
uspořádána dne 03.09. v  prostorách kulturních zařízení v  Sedliš�ch. Byla vyhodnocena dosavadní 
činnost spolku a oslava byla podpořena vystoupením hornické kapely. Byl tak naplněn cíl projektu - 
podpora hornických tradic a rovněž seznamování veřejnost s  historií hornictví.

PROJEKT 494�   ZACHOVÁNÍ STÁLÉ EXPOZICE O HISTORII PLYNÁRENSTVÍ NA 
OSTRAVSKU 

Přihlašovatel:� � � KLUB PLYNÁRENSKÉ HISTORIE, obč. sdružení
Termín realizace:� � 12/2016
Kategorie:� � � ZÁCHRANA TECHNICKÉ PAMÁTKY
Nadační příspěvek:� � 20 000,- Kč

Přihlašovatel projektu – Klub plynárenské historie - průběžně udržuje a  doplňuje expozici o historii 
plynárenství na Ostravsku, instalovanou v bývalé rozvodně Dolu Michal v  Ostravě - Michálkovicích. 
Byl tak naplněn cíl projektu - záchrana technické památky a současně seznamování veřejnos� 
s  průmyslovou historií Ostravy.

PROJEKT 495�   HISTORIE KARVINÉ

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, zaps. spol.
Termín realizace:� � 11/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč

Přihlašovatel projektu vydal publikaci, která popisuje vliv rozvoje hornictví v  jednotlivých etapách na 
industriální charakter města Karviné. Publikace je doplněna fotografiemi z archivu, které tento vývoj 
dokumentují. Projekt splnil stanovený cíl - podporu kultury a současně seznamuje veřejnost s historií 
hornictví, jeho vývojem a významem.
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PROJEKT 496�   ALMANACH K 10. VÝROČÍ POBOČKY

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, zaps. spol.
Termín realizace:� � 10/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 20 000,- Kč

Klub vydal knížku popisující ak�vní činnost jeho pobočky v  Havířově. Knížka doplněná fotografiemi 
popisuje pořádání přednášek, zájezdů, výstav, vydávání publikací a vedení kroniky pobočky. Byl tak 
splněn cíl projektu - podpora kultury v regionu MS kraje, ale rovněž seznamování veřejnos� s  historií 
hornictví. 

PROJEKT 497�   HORŇÁČEK  2016

Přihlašovatel:� � � OBEC HORNÍ MĚSTO, samospráva
Termín realizace:� � 08/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 30 000,- Kč

Obec Horní město uspořádalo v  měsíci červenci třídenní program. Prvním dnem byl sportovně-
kulturní program, druhým dnem bylo uspořádání Hornického dne s  otevřením štoly a návštěvou 
Hornického skanzenu a tře� den byly Hornoměstské hody. Projekt splnil cíle a to je podpora kultury, 
ale rovněž seznamování veřejnos� s  historií hornictví.

PROJEKT 498�   OBNOVA STEZKY K ROZHLEDNĚ, VYBUDOVÁNÍ SCHODIŠTĚ 
    K NÁLEZU LANDECKÉ VENUŠE

Přihlašovatel:� � � OBNOVA LANDECKÉHO VRCHU, občanské sdružení
Termín realizace:� � 12/2016
Kategorie:� � � ZÁCHRANA PAMÁTKY
Nadační příspěvek:� � 10 000,- Kč

Projekt řešil opravu lesní cesty mezi Hornickým muzeem a Koblovem a ve druhé čás� obnovu 
schodiště k  rozhledně na Landeku a obnovu schodiště k místu nálezu Landecké Venuše. Občanskému 
sdružení se bohužel podařilo naplnit pouze první část projektu a to opravu cesty, schodiště se pro 
různé po�že do konce roku nepodařilo opravit. Proto byl nadační příspěvek schválený správní radou 
redukován na polovinu tj. 10 000,- Kč. Byl splněn cíl, pro který byl projekt přijat do Nadačního 
programu tj. záchrana památky, ale pouze částečně, neboť  druhá část projektu nebyla realizována. 
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PROJEKT 499�  KATALOG HORNICKÉ UMĚLECKÉ TVORBY

Přihlašovatel:� � � MĚSTSKÁ  KNIHOVNA  HAVÍŘOV,  příspěvková organizace
Termín realizace:� � 12/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 15 000,- Kč

Obsahem projektu je vydání katalogu, který prezentuje umělecké předměty a literární tvorbu 
související s  hornictvím. V  katalogu jsou prezentovány i medailonky jednotlivých umělců. Projekt 
navazuje na stálou výstavní expozici „Historie psaná uhlím“. Vydáním katalogu byl splněn cíl, pro který 
byl projekt přijat do Nadačního programu tj. podpora kultury a současně  byla veřejnost seznámena 
s  historií  hornictví.

PROJEKT 500�   III. SKOK PŘES KŮŽI

Přihlašovatel:�   KROUŽEK KROJOVANÝCH HORNÍKŮ PŘI OBCI STONAVA, 
    nezisková organizace
Termín realizace:� � 12/2016
Kategorie:� � � HORNICKÉ TRADICE
Nadační příspěvek:� � 20 000,- Kč

Projekt řešil uspořádání „Skoku přes kůži“ dne 10.12., který navazoval na Valnou hromadu Sdružení 
hornických a hutnických spolků. Skok přes kůži je tradice přijímání studentů báňských škol do 
havířského cechu. Byly dodrženy tradiční rituály - rozdělení do „tablic“, přijímání do cechu, svěcení 
„tupláku“ a další. Byly tak splněny cíle projektu tj. udržování hornických tradic a současně byl splněn 
cíl seznamování veřejnos� s  historií hornictví. 

PROJEKT 501�   PUBLIKACE - OD 1. KE 20. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ ČR

Přihlašovatel:�   CECH PŘÍBRAMSKÝCH HORNÍKŮ A HUTNÍKŮ, zapsaný spolek
Termín realizace:� � 08/2016
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč

Příbramský cech vydal u příležitos� „Setkání hornických měst a obcí ČR“ a Evropského Hornického 
a hutnického dne publikaci, která prezentovala historii všech dosavadních setkání. Publikace byla 
použita jako propagační materiál pro tuto akci. Byl tak splněn cíl projektu - podpora kultury a rovněž 
seznamování veřejnos� s  historií hornictví, jeho vývojem a významem.
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TĚŽNÍ VĚŽE - HORNICKÝ KALENDÁŘ 2016

KOVÁRNA  Hornické muzeum Landek Park




