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Základní 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
608 421 912 – 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 dne26.4.1998 
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

Bankovní spojení: 784 444 5001/5500

Nadační kapitál ke dni 31.12.2018:
500 000,-Kč  uloženo v dluhopisech TMR F.CR 4,5/22 (17 ks) 
   u J&T Banky
21 100 000,-Kč  uloženo na podřízeném vkladu 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 Kubánek, 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
Směrnice pro implementaci GDPR v Nadaci LANDEK Ostrava

Nadace podporuje projekty na záchranu hornických a kulturních památek, zachování hornických 
tradic, seznamování veřejnos� s historií hornictví, podpora kultury a sportu v regionu a rovněž 
projekty, které řeší životní prostředí v oblas� Národní přírodní památky Landek.



4



5

Kalendárium 2018

LEDEN

 1.1.2018 se uskutečnil tradiční Novoroční koncert Májováku v Karviné, který dotovala 
NLO v Nadačním programu 2018. Na podiu byl reklamní panel NLO, koncertu 
se zúčastnil ředitel nadace.

 9.1.2018 se zúčastnil ředitel NLO společenského setkání ve Španělském sále Pražského hradu 
s prezidentem republiky panem Milošem Zemanem a paní Ivanou Zemanovou při příležitos� 
slavnostního zahájení oslav 100 let republiky a 25. výročí vzniku České republiky.

 10.1.2018 se ředitel nadace J. Gavlas, L. Kajzar, předseda SKH Stonava a O. Feber, starosta 
obce Stonava zúčastnili Novoročního přije� u pana prezidenta Slovenské republiky Andreje 
Kisky. 

ÚNOR

 27.2.2018 na 215. zasedání Správní rady NLO vyhlásila II. kolo výběrového řízení Nadačního 
programu 2018.

BŘEZEN

 7.3. -11.3.2018 se zúčastnil J. Gavlas a J. Kubánek konference v Lubieťové, Slovensko, 
,,Hornická cesta – Cesta mědi“, kterou pořádala V4 k zvýšeni turismu a návštěvnos�  
hornických a  regionálních památek banskobystrického kraje.

DUBEN

 9.4.2018 proběhlo Výběrové řízení 2. kola Nadačního programu 2018, bylo vybráno 
25 projektů v celkové dotované částce 846 500,-Kč a na 217. zasedání Správní rady NLO 
schváleno. 

 16.4.2018 se J. Kubánek zúčastnil schůze v pobočce Havířov k 30.Výročí založení KPHM    
 19.4-20.4.2018 se v Rudolfově uskutečnilo Kolokvium a Valná hromada SHHS ČR k udělení cen 

Český permon 2018, kterého se zúčastnili J. Gavlas a J. Kubánek. Český permon 2018 byl 
za Celoživotní dílo udělen našemu členu Správní rady L. Jalůvkovi.

 25.4.-26.4.2018 se uskutečnil tema�cký zájezd do největšího povrchového hnědouhelného 
dolu s fáráním a prohlídkou největší tepelné elektrárny ve střední Evropě Belchatow, Polsko, 
který spoluorganizovala NLO pro hornické spolky z ČR a Slovenska.  Zájezdu se zúčastnili 
J. Gavlas a J. Kubánek.

 27.4.2017 se uskutečnil v Kompresorovně Landek Parku v Petřkovicích tradiční 129. Celostátní 
skok přes kůži pro 180 účastníků, který spoluorganizovala a dotovala NLO. Za NLO se skoku 
zúčastnili M. Lenart, J. Gavlas, P. Vychopeň a J. Kubánek.
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KVĚTEN

 8.5.2018 se uskutečnil v Domě kultury Ostrava Slavnostní koncert k 110. Výročí Majováku 
a 100 let republiky. Koncertu se zúčastnil J. Gavlas.

 15.5.2018 se uskutečnila Výroční schůze KPHM v Landek Parku, kterého se zúčastnili 
M. Lenart, J. Gavlas, J. Kubánek.

 16.5.-17.5.2018 proběhla mezinárodní konference, ,, Potenciál hornických památek příhraničí 
pro rozvoj turis�ky “, spojená s návštěvou hornických památek v ČR a Polsku. Byl proveden 
křest nové štoly Jitřenka v areálu Hornického skanzenu Žacléř. Konference se zúčastnil ředitel 
nadace, který rovněž kř�l štolu Jitřenka, jejíž zpřístupnění bylo financováno z dotace NLO.

ČERVEN

 7.6.2018 proběhly na VŠB TU Ostrava přednášky v rámci oslav 30 let KPHM Ostrava. 
Přednášek se zúčastnili M. Lenart, J. Gavlas a J. Kubánek.

 9.6.2018 se uskutečnil na bývalém Dole Ignacy – Rybnik , Polsko ,,Pomerančový pochod“ 
za účas� hornických spolků z Polska, ČR a Slovenska. Za NLO se pochodu v hornických krojích 
zúčastnili J. Gavlas a J. Kubánek.

 16.6.2018 se uskutečnil průvod a Slavnostní schůze 30 let KPHMO v Kompresorovně Landek 
Parku. Průvodu a Slavnostní schůze se zúčastnili P. Vychopeň a J. Kubánek. Nadace LANDEK 
Ostrava obdržela Medaili k 30. Výročí KPHMO.

ČERVENEC

 13.7.2018 se Letní slavnos� Klubu hornických důchodců Dolu Fran�šek zúčastnil J. Kubánek.
 14.7.2018 proběhly v Hornickém muzeu v Plané u Mar. Lázní oslavy 20. Výročí otevření 

Hornického muzea u Štoly Ondřej Šlik a připomenu� 25 let od ukončení těžby uranu 
v Západních Čechách. Oslavy byly spojeny s Hornickým průvodem, kterého se za NLO 
zúčastnili J. Gavlas a J. Kubánek. Oslavy byly spolufinancovány z dotace NLO.

SRPEN

 10.8.2018 se uskutečnila na bývalém Dole Ignacy – Rybnik, Polsko přednáška 
„Hornictví a nerosty v Polských Tatrách“ prof. M. Pawlikowského z AGH Krakow. Přednáška 
byla doplněna 58 panely a je zájem polské strany výstavní panely vystavit i v ČR. Přednášky 
i prohlídkou výstavy se za NLO zúčastnili J. Gavlas a J. Kubánek.

 31.8. – 2.9.2018 se ředitel nadace zúčastnil v Bad Gasteinu, Rakousko 20. Výročí Rakouských 
Hornických a Hutnických dnů. Překvapením bylo množství hornických kapel s mladými 
školenými hudebníky v hornických krojích, kteří jsou členy jednotlivých hornických spolků. 
Specialitou je mečový tanec s rituálními náležitostmi při přije� nových členů hornického 
spolku.
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ZÁŘÍ

 7.9. - 9.9.2018 se uskutečnilo v Sokolově 22. Setkání hornických měst a obcí ČR. Průvodu 
a doprovodných akcí se zúčastnilo 800 krojovaných horníků z ČR, Slovenska, Polska, Německa, 
Rakouska. Slavnostním aktem byl předán Český permon za celoživotní dílo našemu členovi 
Správní rady L. Jalůvkovi, většina Cen Český permon 2018 byla udělena jednotlivcům 
a kolek�vům z našeho regionu, medaili Hornicko – historického spolku Stříbro obdržel 
i J. Kubánek. Za NLO byli účastníky J. Gavlas, J. Kubánek a L. Jalůvka.

 21. - 23.9.2018 se uskutečnilo v Pezinoku, Slovensko 11. Setkání hornických měst a obcí 
Slovenska společně s celostátním Slovenským vinobraním. Za NLO se setkání zúčastnili 
J. Gavlas a J. Kubánek. Celková účast byla 1200 krojovaných horníků a vinohradníků s tradičním 
společným průvodem městem, kulturním a společenským programem završený 
ohňostrojem. U Primátora Pezinoku byla podepsaná společná deklarace SHHS ČR a SBSC 
Slovenska k Výročí 100 let republiky.

 25.9.2018 na jednání 222. zasedání Správní rady NLO bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení 
Nadačního programu 2019.

ŘÍJEN

 10.10.2018 se uskutečnilo v Ostravě Setkání zástupců V4 s doprovodným programem 
a jednáním v DOV – Bolt Tower. Výsledkem je další osnova báňské cesty – montánního 
dědictví, střetnu� báňských měst a obcí v ČR i na Slovensku v dalším období a detaily k nošení 
hornických uniforem a krojů. Jednání zajišťoval ředitel nadace, dosud člen V4 za ČR za pomoci 
J. Kubánka. 

 18.10.2018 proběhlo Výběrové řízení 1. kola Nadačního programu 2019, bylo vybráno 
12 projektů v celkové dotované částce 188 000,-Kč a na 221. zasedání Správní rady NLO 
schváleno.

LISTOPAD

 9.11.2018 proběhla v Jihlavě Valná hromada SHHS ČR, která byla volební. J. Gavlas se rozhodl 
nekandidovat do předsednictva pro další tříleté období, byla nově zvolená celá revizní komise 
a oba místopředsedové. Jednání Valné hromady se zúčastnili J. Gavlas a J. Kubánek. 

 17.11.2018 se oslav svátku sv. Barbory SKH Stonava zúčastnil J. Kubánek.
 24.11.2018 se uskutečnil v Golf Centrum Čeladná Křest knihy O lidech v Beskydech III. Knihu 

jsme dotovali v Nadačním programu 2018, ředitel NLO byl jedním ze kř�telů, celé této 
společenské akce se zúčastnili J. Gavlas a J. Kubánek. 

PROSINEC

 1.12.2018 se uskutečnil v Czernicy, Polsko 45. Skok přes kůži / Setkání Gwarků / SITG Rybnik. 
Na pozvání polské strany se tohoto setkání zúčastnili J. Gavlas, J. Kubánek a L. Kajzar, předseda 
SKH Stonava. 

 4.12.2018 se při příležitos� svátku sv. Barbory, patronky horníků konal Slavnostní 
průvod přes Karlův most do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na setkání zástupců 
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hornických spolků ČR a ZBSC SR v rámci oslav 100.výročí vzniku ČSR. Oslavy byly dotovány 
v Nadačním programu 2018, celé této společenské akce se zúčastnil ředitel NLO, šel v čele 
průvodu s A. Tauferem, ředitelem kanceláře předsedy ČBU a s věncem, který byl položen 
k soše sv. Barbory na Karlově mostě.  

 4.12.2018 se oslav sv. Barborky KPHMO v Kompresorovně Landek Parku zúčastnili M. Lenart 
a J. Kubánek.

 8.12.201 se uskutečnil již V. Skok přes kůži SKH Stonava za účas� 160 krojovaných horníků 
z ČR, Slovenska, Polska a Ruska. Skok jsme dotovali v Nadačním programu 2018 a účastníky 
byli J. Gavlas a J. Kubánek.

 15.12.2018 se na osobní pozvání zúčastnili Slavnostního Šachtágu v Lubieťové, Slovensko 
J. Gavlas a J. Kubánek.  Královské hornické město Lubieťová bude v roce 2019 dějištěm 
12. Setkání hornických měst a obcí Slovenska.

 17.12.2018 se Valné hromady Fóra dárců ČR v Praze zúčastnil ředitel NLO.
 18.12.2018 na 223. zasedání Správní a Dozorčí rady NLO v sídle Nadace LANDEK Ostrava 

zhodno�l v úvodu předseda M. Lenart činnost v roce 2018 a popřál všem členům radostné 
proži� Vánoc 2018 ve zdraví a spokojenos� v Novém roce 2019, kdy Nadace LANDEK Ostrava 
oslaví 25 let své činnos�.



Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2018
Obsazení dozorčí rady v roce 2018 se nezměnilo.

Ing. Radim Nováček
člen

PhDr. Pavel Hamza 
předseda

Ing. Aleš Stejskal
člen
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Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2018
Obsazení správní rady v roce 2018 se nezměnilo.

Ing. Miroslav Lenart
předseda

Ing. Josef Gavlas
ředitel, člen

Ing. Petr Vychopeň
ekonom, 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
tajemník, člen

Ing. Libor Jalůvka, MBA
člen
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Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky za 
rok 2018

Příjmy
Příjmy, které nadace v roce 2018 získala, dosáhly výše 1 657 �s. Kč a byly o 28 �s. Kč vyšší než v roce 
2017.
Snížily se příjmy z fundraisingu a reklamní činnos� o 8 �s. Kč na 308 �s. Zvýšil se sice počet donátorů 
ze 41 na 43, ale snížila se průměrná částka od jednoho dárce. Během několika posledních let přestaly 
přispívat společnos�, které jsou nega�vně ovlivněny kri�ckou hospodářskou situací v OKD 
a v hornictví vůbec a rovněž společnos� a municipality, kde došlo k výměnám nám spřízněných osob 
na rozhodujících místech. Nedosáhli jsme také na grant vyhlašovaný SM Ostrava. Trend posledních let 
ve snižování příjmů z  fundraisingu a reklamní činnos� i nadále pokračuje, když za poslední 4 roky 
se tyto příjmy snížily o více než jednu tře�nu. Příjmy ze smluv podepsaných v závěru roku s RBP, 
zdravotní pojišťovnou a OKD HBZS, a.s. budou zahrnuty do roku 2019.
V roce 2018 se nám podařilo získat celkem 8 nových sponzorů (GEOENGINEERING, spol. s r.o., Obec 
Doubrava, Ridera DIS s.r.o., GSP s.r.o., MO Hošťálkovice, DAV, a.s., EKOFAS spol. s r.o., ORIO Morava 
a.s.).
Ostatní příjmy, které jsou tvořeny výnosy z nadačního kapitálu, dosáhly 1 349 �s. Kč (nárůst 36 �s. Kč). 
Nadace získala v roce 2018 rovněž 2 věcné dary a to na poskytnu� slevy z nájmu od společnos� Báňské 
projekty Ostrava a na uspořádání zasedání správní rady v režii ÚMOb 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 2018 ve výši 1 622 �s. Kč byly o 14 �s. Kč vyšší než v roce 2017.
Nadace financovala celkem 39 nadačních projektů v celkové výši 1 087 �s. Kč (rok 2017 - 35 projektů, 
1 089 �s. Kč, tj. snížení o 2 �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 2018.
Náklady na vlastní správu nadace byly vynaloženy ve výši 535 �s. Kč a jsou vyšší o 16 �s. Kč než v roce 
2017. Poměr nákladů na vlastní správu nadace k celkovým vyplaceným příspěvkům, který podle 
ustanovení Statutu nadace nesmí převýšit 50 %, dosáhl 49,3 % (nedočerpání režijních nákladů ve výši 
8 �s. Kč).

HV
HV za rok 2018 skončil přebytkem ve výši 35 �s. Kč. Kumula�vní HV za posledních 8 let činní 303 �s. Kč.

Nadační kapitál
Nadační kapitál je uložený u J&T Banky a to na podřízeném vkladu (6,1%/10.3.2023, 21,1 mil. Kč) 
a v dluhopisech TMR F.CR (4,5/22, 0,5 mil. Kč). Dluhopisy byly TMR F.CR byly pořízeny po předčasném 
splacení dluhopisů CPI (4,85%/2042) ze strany emitenta v listopadu 2018.
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Finanční prostředky
Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně dosáhly ke dni 31.12.2018 výše 805 �s. Kč 
(zvýšení opro� roku 2017 o 67 �s. Kč, zvýšení za posledních 8 let o 304 �s. Kč) a vytvářejí tak 
dostatečnou rezervu pro činnost v nadaci v dalších letech.

Pohledávky, závazky
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2018 byly k 15. lednu 2019 uhrazeny.

Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních 
příspěvků podle §353 až 356 NOZ za rok 2018

§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. 544, 545, 546, 547, 548, 549, 560 a 561 z Nadačního programu 2018) v celkové výši 87 072 Kč. 
Rozhodla o tom správní rada nadace na svých zasedáních 24. října 2017 a 29. května 2018 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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Předání ceny SHHS „Český permon” 2018 Ing. L. Jalůvkovi v Sokolově.



Loga dárců 2018

LUDGEŘOVICE

BOHUMÍN

MĚSTA:

OBCE:

MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:

RBP POJIŠŤOVNA

BANKY 
A POJIŠŤOVNY:

ORLOVÁ

FYZICKÉ OSOBY:

JAROSLAV FOLDYNA - Pila Raškovice

TOMÁŠ KÁŇA

MAXMILIÁN ŠIMEK

ŠILHEŘOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVAVÍTKOVICEPORUBAMICHÁLKOVICEPETŘKOVICE
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DOUBRAVA MARKVARTOVICEHORNÍ SUCHÁ

TŘEBOVICE KRÁSNÉ POLE

STONAVA

LHOTKA

PETŘVALD

HOŠŤÁLKOVICE

OKD a.s.



SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

PODNIKY A PODNIKATELÉ:

Děkujeme všem sponzorům za finanční podporu, která nám 
umožnila naplnění nadačního programu 2018.
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Vyhodnocení nadačního programu roku 2018

Do Nadačního programu roku 2018 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 38 projektů 
včetně jednoho vlastního projektu. Bylo realizováno 39 projektů, jeden byl dodatečně zařazen 
vzhledem k mimořádné událos� na Dole ČSM koncem roku 2018. Do kategorie Kultura bylo zařazeno 
35 projektů a 4 projekty do kategorie Dě�, mládež. Nadační program pro rok 2018 byl realizován 
následovně:

PROJEKT 538�� � Slezskoostravský Rock-Fest open air (11. ročník)
Přihlašovatel:� � � Ing. Marcel Pažický
Ukončení realizace:� � 9/2018
Celkový rozpočet:� � 950 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   30 000 Kč

11. ročník hudebního fes�valu Slezskoostravský Rock-Fest open air se uskutečnil 2. června 2018 
na třech podiích od 12.00 do 24.00 hodin na Slezskoostravském hradě a Loděnici pod hradem. 
Na tradičních místech kulturních akcí ostravského regionu vystoupilo 17 kapel.

PROJEKT 539� � � 1. Světová válka na Ostravsku
Přihlašovatel:� � � Městská knihovna Havířov
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 14 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   7 000 Kč

Knihovna města Havířova připravila k 100. Výročí konce 1. Světové války a vzniku Československa 
řadu akcí. Projekt byl zahájen výstavou „Ostrava ve víru Velké války“, kterou zapůjčil Archiv města 
Ostravy. O výstavu byl velký zájem a prohlédlo si ji asi 300 návštěvníků. Výstavu doplnilo 
5 workshopů. Celkem proběhlo v rámci projektu 18 akcí pro 494 návštěvníků (mimo návštěvníků 
výstavy).

PROJEKT 540� � � Historický vývoj důlní degazace
Přihlašovatel:� � � Klub plynárenské historie
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 80 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 25 000 Kč

Klub plynárenské historie průběžně udržuje a doplňuje stálou expozici plynárenství v prostorách 
národní kulturní památky Dolu Michal, kde je umístěna historie vzniku první koksárenské pece 
ve Vítkovických železárnách, historie tankovacích stanic pro pohon sví�plynem a rozžehnu� prvních 
800 plynových lamp v roce 1853 na nádvořích a výrobních halách Vítkovických železáren. Tím byl 
naplněn cíl projektu-záchrana hornického dědictví.

24



PROJEKT 541�� � Oslavy 110. Výročí založení Májováku
Přihlašovatel:� � � Symfonický dechový orchestr MÁJOVÁK Karviná, z. s.
Ukončení realizace:� � 11/2018
Celkový rozpočet:� � 59 700Kč
Nadační příspěvek:� � 40 000 Kč

Při koncertních vystoupeních hornického dechového orchestru Májovák u příležitos� oslav 
110 výročí založení Májováku a 750 let města Karviné v roce 2018 v regionu Moravskoslezského kraje 
bylo zdůrazněno udržování hornických tradic, které tento orchestr představuje.

PROJEKT 542� � � Otevření břidlicového podzemí v Zálužném
Přihlašovatel:� � � Spolek Zálužné
Ukončení realizace:� � 8/2018
Celkový rozpočet:� � 124 038 Kč
Nadační příspěvek:� �   30 000 Kč

Byla zpřístupněna Raabova štola na těžbu břidlice v Zálužném pro veřejnost. V rámci celé 
České republiky není nikde možnost navš�vit důlní dílo, které sloužilo k těžbě pokrývačských 
břidlic tradičním hornickým způsobem v 19. stole�.

PROJEKT 543� � � Pavel Helebrand - Evangelium podle houslí
Přihlašovatel:� � � Ilona Kučerová
Ukončení realizace:� � 5/2018
Celkový rozpočet:� � 540 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   10 000 Kč

Záměrem a cílem projektu bylo uvedení 5. ročníku pašiových her s názvem „ Evangelium 
podle houslí“ ostravského autora Pavla Helebranta, kterého se zúčastnilo více než 800 diváků. Projekt 
byl určen především pro školy, seniory a veřejnost.

PROJEKT 544�   Slavnostní schůze k 30. Výročí založení Klubu přátel 
    hornického muzea Ostrava
Přihlašovatel:� � � Klub přátel hornického muzea v Ostravě , z.s.
Ukončení realizace:� � 6/2018
Celkový rozpočet:� � 62 430 Kč
Nadační příspěvek:� � 10 000 Kč

KPHMO připravil na červen 2018 Slavnostní schůzi. V rámci oslav se uskutečnil slavnostní průvod 
areálem Landek Park, v Kompresorovně proběhl slavnostní ceremoniál, v jehož průběhu byli ocenění 
jednak členové KPHMO, obce, města a ins�tuce podporující činnost KPHMO.
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PROJEKT 545� � � Plenární schůze v roce 2018
Přihlašovatel:� � � Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:� � 5/2018
Celkový rozpočet:� � 15 700 Kč
Nadační příspěvek:� �   5 000 Kč

Další z tradičních projektů KPHMO, kdy hornická nezisková organizace hodno�la svoji činnost 
za uplynulé období a stanovila si úkoly na další, zpravidla roční období. Cílem projektu byla podpora 
hornické neziskové organizace.

PROJEKT 546� � � Hornický zpravodaj 1.,3., a 4. čtvrtle� roku 2018
Přihlašovatel:� � � Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 44 050 Kč
Nadační příspěvek:� � 30 000 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.

PROJEKT 547� � � Zvláštní vydání Hornického zpravodaje v 2. čtvrtle� 
    věnovaného k 30. Výročí založení KPHMO
Přihlašovatel:� � � Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:� � 6/2018
Celkový rozpočet:� � 25 500 Kč
Nadační příspěvek:� � 10 000 Kč

Pro dobrou informovanost členské základny je vydáván Bulle�n, každé čtvrtle�, který obsahuje 
veškeré informace o činnos� Klubu. V měsíci červnu bylo výročí 30 let od založení KPHMO. Proto byl 
vydán ucelený přehled činnos� 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.
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 19 800 Kč
Nadační příspěvek:� �   5 000 Kč

Přihlašovatel projektu jako každý rok organizoval v prosinci oslavu hornického svátku svaté Barbory 
a setkání svých členů a příznivců hornictví u této příležitos�. Cílem projektu byla nejen podpora 
kultury v regionu, ale i udržování hornických tradic a seznamování veřejnos� s historií hornictví.
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PROJEKT 549�� � Výstava „30 let Klubu přátel hornického muzea v Ostravě – 30 � � � �  
    zastavení“
Přihlašovatel:� � � Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:� � 6/2018
Celkový rozpočet:� � 30 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 10 000 Kč

Záměrem a cílem projektu bylo uspořádání výstavy, která na panelech představila život a práci 
Klubu přátel hornického muzea Ostrava, pobočka Havířov během minulých 30 let. Zahájení bylo 
16. dubna 2018 v Havířově v expozici uhlí.

PROJEKT 550� � � Vydání knihy: Vladimír Markl: Cesty za poznáním I.
Přihlašovatel:� � � Mgr. Oldřich Klepek
Ukončení realizace:� � 6/2018
Celkový rozpočet:� � 17 800 Kč
Nadační příspěvek:� � 16 000 Kč

Výsledkem projektu je vydání publikace Vladimír Markl: Cesty za poznáním I. Autor rukopisu 
je významným znalcem hornického muzejnictví a historie OKD, který dlouhodobě pracoval v Klubu 
přátel hornického muzea v Ostravě a 8 let vykonával funkci předsedy KPHMO.

PROJEKT 551� � � Cesta do středu Země
Přihlašovatel:� � � Důl Jan Šverma - Žacléř
Ukončení realizace:� � 7/2018
Celkový rozpočet:� � 33 500Kč
Nadační příspěvek:� � 20 000 Kč

Výsledkem projektu je hravý interak�vní program pro dě�, který jim přibližuje poutavou formou úzké 
propojení mezi hornictvím a geologií. Program byl vytvořen na jaře 2018, v červnu je propagován do 
škol a je určen žákům prvního stupně základních škol.

PROJEKT 552� � � Dě� k dětem - Adventní koncerty 2018
Přihlašovatel:� � � Spolek Madleine
Ukončení realizace:� � 9/2018
Celkový rozpočet:� � 1 280 000 Kč
Nadační příspěvek:� �      10 000 Kč

V Evangelickém kostele v Ostravě se uskutečnil v rámci projektu adventní koncert kde společně 
s Dashou a kapelou Pajky Pajk vystoupily dě� z dětského domova Ostrava – Hrabová se žáky Lidové 
konzervatoře a Múzické školy v Ostravě. Před samotným započe�m koncertu a po jeho skončení dě� 
z dětských domovů rozdávaly vlastnoručně vyrobené dárečky, na které jim spolek Madleine poskytl 
materiál.
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PROJEKT 553� � � Zhotovení hornických stejnokrojů
Přihlašovatel:� � � Hornický spolek Rozkvět Sedliště
Ukončení realizace:� � 5/2018
Celkový rozpočet:� � 50 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 10 000 Kč

Finanční prostředky Nadace LANDEK Ostrava byly použity na úhradu nákladů na výrobu 4 kusů 
hornických krojů, které budou reprezentovat hornické tradice a hornický spolek Rozkvět Sedliště při 
účas� na různých oslavách – např. Celostátní setkání hornických měst a spolků atd.

PROJEKT 554� � � Publikace „Stříbrský rudní revír od minulos� po současnost“
Přihlašovatel:� � � Hornicko-historický spolek Stříbro
Ukončení realizace:� � 9/2018
Celkový rozpočet:� � 200 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   30 000 Kč

Výsledkem projektu je publikace, která obsahuje velké množství archivních lis�n, dokumentů 
a fotografií. Většina dokumentů je psána německy, v kurentu a ve švabachu, proto bylo nutno tyto 
lis�ny přeložit do českého jazyka. Hornicko-historický spolek Stříbro se snaží připomenout slavnou 
hornickou historií bývalého stříbrného rudního revíru jako nejstaršího v českých zemích s déle než 
800 letou historií dobývání stříbrných, olověných a zinkových rud.

PROJEKT 555� � � Těžní věže – hornický kalendář 2019
Přihlašovatel:� � � Nadace LANDEK Ostrava
Ukončení realizace:� � 11/2018
Celkový rozpočet:� � 125 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 110 000 Kč

Projekt umožnil vydání 21. ročníku Hornického kalendáře s mo�vy těžních věží 2019 dle původních 
perokreseb, které vytvořil Ing. Stanislav Vopasek. Perokresby těžních věží se pravidelně střídají a jsou 
zde zastoupeny, jak jednotlivé doly OKR, tak i doly z jiných těžebních revírů. Financování projektu bylo 
kromě vlastních prostředků zajištěno také z grantu Magistrátu města Havířova, Městského obvodu 
Petřkovice, Městského obvodu Lhotka a Báňských projektů Ostrava. Cílem projektu byla nejen 
podpora kultury, ale i seznamování veřejnos� s historií hornictví.

PROJEKT 556�Obnova Miskovy vily v areálu Hornického muzea v Petřkovicích – I. etapa
Přihlašovatel:� � � Dolní oblast Vítkovice
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 320 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 300 000 Kč

V letošním roce byla na žádost památkových orgánů vypracována projektová dokumentace ve stupni 
pro stavební povolení včetně inženýrské činnos�. V rámci tohoto projektu byla upravena přípojka 
inženýrských sí� (plynu).
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PROJEKT 557� � � Hornické dny 2018
Přihlašovatel:� � � Obec Horní Město
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 278 500  Kč
Nadační příspěvek:� �    20 000 Kč

Obec Horní Město uspořádala již 6. ročník hornických slavnos� v mikroregionu Rýmařovska, 
který je tradičním hornickým regionem. Konkrétním cílem projektu je podpora kultury a obnovení 
tradičních Hornických dnů.

PROJEKT 558� � � Koncertní sezóna 2018
Přihlašovatel:� � � Mužský pěvecký sbor Vítkovice, z.s.
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 38 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 20 000 Kč

Projekt řešil podporu pro koncertní vystoupení Mužského pěveckého sboru Vítkovice v roce 2018 
v Ostravě, v různých domovech důchodců a �m přispěl k oslavám 750 let města Ostravy. Cílem 
projektu byla podpora kultury v regionu a udržování hornických tradic.

PROJEKT 559� � � Pořízení nových krojů
Přihlašovatel:� � � Klub hornických důchodců Dolu Fran�šek
Ukončení realizace:� � 5/2018
Celkový rozpočet:� � 50 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 10 000 Kč

Finanční prostředky Nadace LANDEK Ostrava byly použity na částečnou úhradu nákladů na výrobu 
5 kusů hornických krojů, ve kterých členové reprezentují hornické tradice a Klub hornických důchodců 
Dolu Fran�šek při účas� na různých oslavách – např. Hornický ples, Vinobraní, Celostátní setkání 
hornických měst a spolků, návštěvy v zahraničí atd.

PROJEKT 560� � � 22. Setkání hornických a hutnických měst ČR 2018
Přihlašovatel:� � � Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:� � 10/2018
Celkový rozpočet:� � 30 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   7 022 Kč

Slavnostního setkání se zúčastnila delegace KPHMO v počtu 10 osob, vlastními vozidly s klubovým 
praporem a ve stejnokrojích. Pořadatelům byly předány propagační materiály a �skoviny KPHMO, 
jako poděkování za pozvání a také propagaci našeho regionu.
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PROJEKT 561� � � Hornický zpravodaj
Přihlašovatel:� � � Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:� � 6/2018
Celkový rozpočet:� � 15 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 10 000 Kč

Záměrem a cílem projektu je podpora vydání zvláštního Hornického zpravodaje k 30. výročí založení 
Klubu přátel hornického muzea OSTRAVA pro členy, kolek�vní členy, hosty Slavnostního setkání, 
knihovnám a partnerům v nákladu 500 kusů.

PROJEKT 562 �� � Vítkovické železárny po roce 1918
Přihlašovatel:� � � MgA. Mgr. Ondřej Durczak
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 103 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   40 000 Kč

Výsledkem projektu je publikace, která obsahuje fotografické dokumenty Vítkovických železáren 
a vznikala za intenzivní spolupráce s akreditovaným Archivem Vítkovice a.s. Kniha je příspěvkem 
k rozsáhle bibliografii společnos� Vítkovické železárny. Jde o zpracování nových kapitol, jejichž 
klíčovými slovy jsou průmysl, Vítkovické železárny, fotografie, propagace, kniha, reklama, agitace.

PROJEKT 563�   20. Výročí otevření Hornického muzea v Plané a 25. Výročí ukončení
     těžby na Uranových dolech v Západních Čechách
Přihlašovatel:� � � Hornicko-historický spolek Planá
Ukončení realizace:� � 10/2018
Celkový rozpočet:� � 40 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 10 000 Kč

Záměrem a cílem projektu je podpora setkání horníků k výročí 25 let od ukončení těžby uranu 
v západních Čechách a 20 let od založení Hornického muzea v Plané. Slavnostního setkání 
se zúčastnila řada hornických spolku z Mostu, Chodova, Příbrami, Ostravy, Karviné, Stonavy, 
Rudolfova, Zbůchu, Stříbra, Bavorska, Saska a Harzu. Zúčastnily se i dechové orchestry a mažoretky.  

PROJEKT 564� � � 15. Ročník podzimních slavnos� „Třebovický koláč“
Přihlašovatel:� � � Slezský soubor Heleny Salichové
Ukončení realizace:� � 10/2018
Celkový rozpočet:� � 1 425 000 Kč
Nadační příspěvek:� �       30 000 Kč

Slavnostního tří denního setkání se zúčastnilo asi 5 000 diváků a celkem na podiu se představilo 
20 kolek�vů, což bylo 420 účinkujících a celý program zajišťovalo asi 200 osob. Byl zajištěn bohatý 
program pro návštěvníky všech věkových kategorií včetně jarmarku lidových řemesel, dětských 
koutků s malováním, hlavolamy, soutěžemi a pohádkami.
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PROJEKT 565� � � Svatá Barbora – pietní akt
Přihlašovatel:� � � Římskokatolická farnost Doubrava
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 10 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   5 000 Kč

Projekt byl realizován v pátek 7. 12. 2018 v kostele sv. Hedviky v Doubravě mši sloužené za zemřelé 
horníky a to za účas� krojovaných horníků, starostky a místostarostky obce Doubrava.

PROJEKT 566� � � V. skok přes kůži
Přihlašovatel:� � � Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 160 000 Kč
Nadační příspěvek:� �    30 000 Kč

Projektem bylo uskutečnění již V. Skoku přes kůži, kterého se zúčastnilo asi 200 účastníků hornických 
a hutnických spolků z ČR i ze zahraničí. Skok přes kůži je tradice přijímání studentů báňských škol do 
havířského cechu. Byly dodrženy tradiční rituály dle ,,Pivního zákona“ se zpěvy hornických písní 
a skokovými tradicemi. Byly splněny cíle projektu tj. udržování hornických tradic a seznamování 
veřejnos� s historií hornictví.

PROJEKT 567� � � Publikace: „O lidech, památkách, přírodě v Beskydech“
Přihlašovatel:� � � Okrašlovací spolek Rozhledna
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 800 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   25 000 Kč

Výstupem projektu je vázaná barevná publikace s bohatým obrazovým materiálem. Je určena nejen 
dosud žijícím pamětníkům, ale i široké veřejnos�. Obsahem projektu je ukázat nejen přírodní krásy 
Beskyd, ale i památky a zejména pak práci lidí v minulos�. K historii místa patří mimo jiné i hutnictví, 
slévárenství a dobývání rud.

PROJEKT 568� � � Publikace: „Zlatodůl Roudný u Vlašimi
Přihlašovatel:� � � Český svaz ochránců přírody Vlašim
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 112 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   20 000 Kč

Výsledkem projektu je publikace, která obsahuje velké množství archivních lis�n, dokumentů 
a fotografií. Většina dokumentů je psána německy, proto bylo nutno tyto lis�ny přeložit do českého 
jazyka a provést jazykovou korekturu. Autor textu a většiny fotografií Ing. Václav Zemek se snaží 
připomenout slavnou hornickou historií Podblanicka jako jednoho z nejstarších revírů v českých 
zemích s déle než 1 000 letou historií dobývání zlatých, stříbrných, olověných a zinkových rud.
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PROJEKT 569� � � Setkání hornických spolků a návštěva Parlamentu ČR
Přihlašovatel:� � � Hornický spolek Praha
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 65 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 10 000 Kč

Záměrem a cílem projektu bylo uspořádání hornické parády v Praze za účas� 31 hornických 
a hutnických spolků z celé ČR a Združenia banických spolků a cechů Slovenska. Celkem se zúčastnilo 
200 osob.

PROJEKT 570� � � MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL MICHALFEST 2018
Přihlašovatel:� � � Městský obvod Michálkovice
Ukončení realizace:� � 10/2018
Celkový rozpočet:� � 2 100 000 Kč
Nadační příspěvek:� �       30 000 Kč

Nadace v rámci projektu podpořila 6. ročník mul�žánrového fes�valu v roce 2018 v prostorách 
Národní kulturní památky Dolu Michal v Městském obvodě Ostrava - Michálkovice. Uskutečnilo 
se vystoupení hudebních skupin a byl zorganizován doprovodný program pro dě�. Cílem projektu byla 
podpora kultury v regionu a seznámení veřejnos� s historií hornictví.

PROJEKT 571� � � Poklady Landeku
Přihlašovatel:� � � Balónek z.s.
Ukončení realizace:� � 9/2018
Celkový rozpočet:� � 276 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   10 000 Kč

Projekt byl realizován na mo�vy Landeckých pověs�, které sepsala paní PaeDr. Miriam Prokešová, 
Ph.D. Program navš�vilo celkem 1 400 dě� z 66 tříd základních škol. Pro dě� základních škol byl 
připraven zhruba hodinový program, při kterém soutěžily v rámci své třídy jako jeden tým a postupně 
plnily úkoly na jednotlivých stanoviš�ch, aby se nakonec dostaly k pokladu. Ze stran dě� a učitelů 
máme velmi pozi�vní reakce, dětem se program líbil a byl umožněn vstup do místního Hornického 
muzea.

PROJEKT 572� � � Džbánek pro celostátní skok přes kůži v Ostravě 27. 4. 2018
Přihlašovatel:� � � Sdružení hornických a hutnických spolků ČR
Ukončení realizace:� � 4/2018
Celkový rozpočet:� � 80 000 Kč
Nadační příspěvek:� � 40 000 Kč

Poslední pátek v měsíci dubnu dle dodržované tradice se konal v kompresorovně Landek Parku 
v Ostravě již 129. skok přes kůži zásluhou SHHS ČR, SSH Most, HS pod Ralskem, Nadace LANDEK 
Ostrava a HGF - TU Ostrava, kterého se zúčastnilo pře 300 hostů. Celkem 24 řádných a 3 čestné 
skokany řídilo slavné, vysoké a neomylné prezidium – prof. Ing. Pavel Prokop CSc., za vydatné pomoci 
nadlišáka, adlátů, kantora, kontrárií a celého sálu.
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PROJEKT 573� � � Mikulášské vlaky v Ostravě
Přihlašovatel:� � � Slezský železniční spolek
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 193 000 Kč
Nadační příspěvek:� �   20 000 Kč

Byly vypraveny 3 vlaky v sobotu 1. 12. a 3 vlaky v neděli 2. 12. po trase Ostrava střed – Ostravský 
železniční uzel. O okružní osobní mikulášské vlaky byl velký zájem. Ve vlacích byla vyhrazena místa pro 
dě� z Ostravských dětských domovů. Vlakem procházela Mikulášská družina, od níž všechny dě� 
obdržely drobnou nadílku.

PROJEKT 574� � � Folklor bez hranic
Přihlašovatel:� � � Folklor bez hranic
Ukončení realizace:� � 7/2018
Celkový rozpočet:� � 1 372 000 Kč
Nadační příspěvek:� �      20 500 Kč

Spolek Folklor bez hranic Ostrava z.s. spolu se Souborem lidových písní a tanců Hlubina uspořádal 
21. ročník fes�valu „Folklor bez hranic Ostrava 2018“ za účas� 12 českých i zahraničních souborů a tří 
dětských souborů na území města Ostravy. Bylo realizováno 9 koncertů pro veřejnost a 5 koncertů 
v domovech důchodců a 2 výstavy fotografií. Letošního ročníků se zúčastnilo asi 6 000 lidí.

PROJEKT 575� � � Označení nově přístupné štoly Jitřenka
Přihlašovatel:� � � Důl Jan Šverma - Žacléř
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � 21 620 Kč
Nadační příspěvek:� � 16 000 Kč

Výsledkem projektu je nápis „Štola Jitřenka“, který je vypálený do nerez plechu. Tato tabule je 
umístěna přímo nad vstupním areálem štoly Jitřenka, která byla slavnostně otevřena dne 16. 5. 2018. 
Tabule slouží všem turistům, kteří navš�ví Hornický skanzen v Žacléři a štolu Jitřenku si prohlédnou.

PROJEKT 576�   Podpora dě� zemřelých horníků při důlním neštěs� 
    na Dole ČSM dne 20. 12. 2018
Přihlašovatel:� � � Spolek Svatá Barbora
Ukončení realizace:� � 12/2018
Celkový rozpočet:� � neuvedeno
Nadační příspěvek:� � 5 000 Kč

Výsledkem projektu bylo zaslání finanční částky neprodleně na konto Spolku svaté Barbory, pro 
podporu dě� zemřelých horníků při důlním neštěs� na dole ČSM dna 20. 12. 2018
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Vy�skla Tiskárna PROPIS - Ostrava


