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Údaje o Nadaci

Název:�  Nadace LANDEK Ostrava

Adresa:  Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava – do 31.12.2013
Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava – od 1.1.2014

Spojení:  596 262 228 – kancelář nadace – do 31.12.2013
595 620 045 – kancelář nadace – od 1.1.2014
724 133 630 – ředitel nadace
604 168 008 – tajemník nadace
nadace.landek@okd.cz – do 31.12.2013
info@nadace-landek.cz – od 1.1.2014
www.volny.cz/nadace-landek– do 31.12.2013
www.nadace-landek.cz– od 1.1.2014

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:  Rozhodnutím 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:   60 34 00 53

DIČ:   CZ60 34 00 53

Nadační jmění: stav ke dni 31.12.2013
     500 000,-Kč jmění zřizovací, na vkladovém
   300 056 8038/5800 u J&T Banky
21 100 000,-Kč  jmění NIF, na vkladovém účtě

300 033 7766/5800 u J&T Banky

Statutární zástupci nadace:
   Ing. Miroslav Lenart, předsedy správní rady
   Ing. Josef Gavlas, člen správní rady a ředitel nadace

Řídící normy pro činnost nadace:
   Statut Nadace LANDEK Ostrava
   Zásady pro poskytování nadačních příspěvků
   Vnitřní předpis pro hospodaření nadace

Nadace k 31.12.2013 nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a finanční investice.
Nadace nevykonává žádnou podnikatelskou činnost. Nadace nemá žádnou organizační složku 
v zahraničí.
Nadace podporuje projekty na záchranu hornických a kulturních památek, zachování hornických 
tradic, seznamování veřejnosti s historií hornictví a rovněž projekty, které řeší životní prostředí 
v oblasti Národní přírodní památky Landek.

3



Nadace LANDEK Ostrava v roce 2013

V roce 2013 musela nadace řešit tři závažné události, které podstatně ovlivnily její činnost. 
V prvé řadě to byla nemoc pokladníka a správce nadačního jmění Ing. Pavla Mojžíška. Po půl roce 
nemoci, kdy bylo zajištěno jeho zastupování, bohužel Ing. Mojžíšek zemřel. Takže bylo nutno hledat 
pro práci pokladníka a správce nadačního jmění odpovídající náhradu, což bylo provedeno v měsíci 
září volbou Ing. Petra Vychopně. Protože současně rezignoval dlouholetý ředitel Ing. Josef Kimer, 
CSc., byl rovněž v měsíci září zvolen ředitelem nadace Ing. Josef Gavlas.

Druhým problémem, daleko závažnějším, bylo rozhodnutí OKD, a.s. opustit sídlo na 
Prokešově náměstí v Ostravě a přestěhovat se do Karviné. Nadace tak byla donucena hledat nové 
sídlo, které by nebylo náročné z hlediska režijních nákladů. Po delším hledání se podařilo získat za 
výhodných podmínek pronájem v budově Báňských projektů Ostrava na Vítkovické ulici u Dolu 
Hlubina.

Třetím problémem, kterému nadace v roce 2013 čelila, byl trvalý pokles schopnosti sponzorů 
poskytnout nadaci prostředky pro realizaci projektů Nadačního programu v důsledku recese, která 
zvláště tvrdě dopadla na podniky v Moravskoslezském kraji. To se projevilo v tom, že nadace získala 
ve srovnání s rokem 2012 o 250 000,- Kč méně na příspěvcích pro svoji činnost. Přesto se nadaci 
značným úsilím podařilo realizovat všechny projekty Nadačního programu roku 2013 a podpořit tyto 
projekty částkou přesahující 1,1 mil. Kč a to především díky užití výnosů z NIF.

Nadace v roce 2013 řádně hospodařila se svěřenými prostředky. Hospodářský výsledek 
dosáhl kladného čísla 71 883,38 Kč, byl dodržen podíl režijních nákladů nadace pod 50% a rovněž 
režijní náklady NIF byly podkročeny na 15,7 % oproti limitu 20%.

Při své činnosti nadace úzce spolupracovala především s Klubem přátel Hornického muzea 
v Ostravě a Landek Parkem, se kterými konala pravidelné koordinační porady a dále s hornickými 
neziskovými organizacemi regionu. V měsíci červnu zorganizovala již osmé společné zasedání 
hornických neziskových organizací regionu v DK Petřkovice, kde byla zhodnocena dosavadní 
spolupráce a stanoveny náměty pro činnost v následujícím období. Nadace byla aktivním členem 
Fóra dárců a využívala jím udělenou známku kvality a zejména spolupracovala se Sdružením 
hornických a hutnických spolků ČR. Nadace se zúčastnila řady akcí pořádaných SHHS.

Činnost nadace byla oceněna udělením medaile SHHS „ Za rozvoj montánních tradic“ řediteli 
nadace Ing. Josefu Kimerovi, CSc. a medailemi udělenými Nadací Agrikoly „LUX EX TENEBRIS“ 
Ing. Josefu Kimerovi, CSc. a Ing. Josefu Gavlasovi za dlouhodobou práci pro hornické tradice.

Velmi chceme poděkovat za podporu v roce 2013 všem sponzorům, dárcům, firmám, 
jednotlivcům, městům a městským obvodům, obcím a Nadaci OKD za podporu činnosti nadace, která 
umožnila splnit nadační program zaměřený k podpoře kultury, publikační činnosti, k obnově 
a zachování hornických památek a udržování hornických tradic a zvyků. Těšíme se na další 
spolupráci se všemi příznivci hornictví a věříme, že Vaše přízeň Nadaci LANDEK Ostrava bude 
zachována i v roce 2014.

� � � � ………………………………………..
Ing. Josef Gavlas

člen správní rady a ředitel nadace
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Kalendárium 2013

LEDEN 
– Dne 1.1. se Ing. Kurial zúčastnil Novoročního koncertu Dechového orchestru Májovák. 

Koncert byl součástí aktivit, které podpořila nadace nadačním příspěvkem.
– Dne 11.1. se Ing. Gavlas a PhDr. Hamza zúčastnili odhalení pamětní desky dirigentu Jaroslavu 

Voglovi. Rovněž zhotovení pamětní desky bylo podpořeno nadačním příspěvkem.
– Dne 24.1. se uskutečnilo jednání vedení nadace s ředitelem Nadace OKD Ing. Suchánkem. 

Výsledkem jednání bylo zařazení žádosti Nadace LANDEK Ostrava o podporu v roce 2013 do 
Operačního fondu Nadace OKD.

ÚNOR
– Dne 7.2. se Ing. Gavlas zúčastnil valné hromady Fóra dárců v Praze. Tentýž den 

se uskutečnilo setkání zástupců hornických neziskových organizací v Senátu ČR, 
organizované místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou.

– Dne 21.2. se uskutečnilo jednání vedení nadace s náměstkem primátora Statutárního města 
Havířova Ing. Heczkem a ředitelkou městské knihovny Ing. Čuntovou. Byla oceněna 
spolupráce při realizace výstavy „Historie psaná uhlím“ a dohodnuta další spolupráce.

– V měsíci únoru byly inovovány internetové stránky nadace. Inovaci zajistil člen správní rady 
Jan Becher. 

BŘEZEN
– Nadace podala návrhy předsednictvu Sdružení hor. a hut. spolků na udělení cen Český 

Permon 2013 v jednotlivých kategoriích a to po dohodě s Klubem přátel Hornického muzea 
v Ostravě.

DUBEN
– Dne 8.4. proběhlo jednání s Ing. Tkáčem, který se dlouhodobě zabývá zápisem kulturních 

památek do seznamu světového dědictví UNESCO.
– Dne 24.4. se Ing. Kurial zúčastnil v Karviné akce u příležitosti 2. výročí vzniku Nadace OKD 

nazvané „Den s Nadací OKD“.
– Dne 24.4. se Ing. Gavlas zúčastnil kolokvia Sdružení hor. a hut. spolků. Nadace na tomto 

kolokviu obdržela stříbrnou pamětní medaili od Hornic-historického spolku Stříbro.
– Dne 26.4. se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Kurial zúčastnili celostátního „skoku přes kůži“  konaného 

v kompresorovně Landek Parku.
– Dne 26.4. se Ing. Gavlas zúčastnil ve Stříbře konzilia Sdružení hornických a neziskových 

organizací.

KVĚTEN
– Dne 7.5. se Ing. Gavlas zúčastnil plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, 

konané v kompresorovně Landek Parku.
– Dne 14.5. se Ing. Gavlas zúčastnil pracovního setkání zástupců SHHS Visegrádské čtyřky 

ve Starém městě pod Kralickým Sněžníkem.
– Dne 20.5. se Ing. Kimer, CSc. zúčastnil představení hudební inscenace „Kytice“ 

v multižánrovém centru Cooltour. Na tuto akci poskytla nadace příspěvek
– Zasedání správní a dozorčí rady nadace dne 28.5. se uskutečnilo na pozvání MOb Třebovice 

v „Altánu“ v Třebovickém parku.
– Dne 29.5. se Ing. Gavlas zúčastnil v Praze konference na téma „Co čeká neziskovky v roce 

2014“ – aplikace Nového občanského zákoníku.
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ČERVEN
– Dne 28.6. zemřel po těžké nemoci pokladník a správce nadačního jmění Ing. PAVEL 

MOJŽÍŠEK.
– Ve dnech 6.-9.6. se zúčastnil Ing. Gavlas v Košicích „15. Európského baníckého a hutnického 

dňa“ a dále jednání Evropského sdružení hor. a hut. spolků, kde byl zvolen předsedou revizní 
komise.

– -Dne 20.6. se Ing. Vychopeň zúčastnil semináře pořádaného Fórem dárců o novém 
Občanském zákoníku a jeho dopadech do hospodaření nadací.

– Dne 25.6. se konalo již osmé společné zasedání hornických neziskových organizací v KD 
Petřkovice. Byla zde zhodnocena spolupráce neziskovek a stanoveny náměty pro spolupráci 
v dalším období. Zasedání podpořil svým příspěvkem MOb Moravská Ostrava a Přívoz.

ČERVENEC
– Dne 15.7 se Ing. Vychopeň zúčastnil akce, pořádané Fórem dárců k Občanskému zákoníku 

a jeho dopadu na nadace. 

SRPEN
– Ing. Gavlas se zúčastnil „5. bavorských hornických dnů“ v Untergriesbachu.
– Dne 29.8, proběhlo jednání funkcionářů nadace s ředitelem Nadace OKD ve věci možné 

podpory v roce 2014 a spolupráce po změně adresy Nadace OKD.

ZÁŘÍ
– Ve dnech 6.-8.9. se zúčastnili Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas „17. setkání  hornických měst 

a obcí na Kladně. Na tomto setkání obdržel Ing. Kimer, CSc. medaili SHHS ČR „Za rozvoj 
a udržování montánních tradic“. Dále obdrželi zástupci nadace Ing. Gavlas a Ing. Kimer, CSc 
vyznamenání LUX EX TENEBRIS, které udělila Nadace G. Agricoly.

– Dne 14.9. se Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas zúčastnili pohřbu čestného člena PHM 
a dlouholetého spolupracovníka nadace Adolfa Konečného.

– Dne 19.9. proběhlo jednání Ing. Lenarta a Ing. Gavlase s ředitelem Nadace OKD 
Ing. Suchánkem. Na jednání bylo sděleno, že správní rada NOKD rozhodla, že Nadace 
neobdrží v roce 2014 žádný příspěvek. Dále bylo sděleno, že ředitel odchází a nadace 
se přestěhuje do areálu OKD-HBZS.

– Dne 24.9. byl zvolen ředitelem nadace Ing. Josef Gavlas za odstupujícího Ing. Kimera, CSc. 
Současně byl Ing. Vychopeň zvolen pokladníkem a správcem nadačního jmění a Mgr. Petr 
Handl, ředitel pro vnější vztahy RPG byl zvolen členem dozorčí rady nadace.

ŘÍJEN
– Ve dnech 9.-11.10. se Ing. Gavlas zúčastnil mezinárodní konference na Slovensku a jednal 

se zástupci Polského sdružení hor. spolků. 
– Dne 14.10. se uskutečnila pravidelná koordinační porada zástupců Landek Parku, KPHM 

a Nadace na Landek Parku s prohlídkou expozic, stavu opravovaného objektu „stolárna“ 
a reklamních ploch nadace.

– Dne 24.10. se Ing. Lenart a Ing. Gavlas zúčastnili vernisáže výstavy „Historie železničních 
vleček OKR“. Výstavu podpořila nadace nadačním příspěvkem.

LISTOPAD
– V měsíci listopadu ukončil ze zdravotních důvodů  své dlouholeté působení v nadace Jiří 

DŘEVJANÝ. Nadace mu  za práci poděkovala a předala pamětní list a dárkový balíček. 
Současně opětovně zvolila PhDr. Hamzu členem dozorčí rady.
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168. Zasedání spr. a doz. rady nadace 28.5.2013 v zařízení
ÚMob Třebovice za účastí představitelů radnice.

PROSINEC
– Dne 2.12. se zúčastnili Ing. Lenart a Ing. Gavlas semináře k hornickým památkám na 

VŠB-TUO, organizované KPHM u příležitosti 25. výroční vzniku Klubu. Na semináři přednesl 
Ing. Gavlas přednášku na téma „současné problémy hornictví“.

– Dne 3.12. proběhla na Landek Parku oslava hornického svátku sv. Barbory. Akce se zúčastnil 
Ing. Kimer, CSc. a Ing. Gavlas.

– Dne 4.12. se Ing. Gavlas zúčastnil valné Hromada SHHS ČR, která se konala v Českém 
Krumlově, spojené s oslavami patronky horníků sv. Barbory.

– Dne 7.12. se Ing. Gavlas zúčastnil na pozvání SITG RZRG (Polsko) 40. jubilejního „skoku přes 
kůži“ v Rybniku.

– Dne 17.12. rozhodla správní rada o změně sídla nadace, kterým se stala kancelář v areálu 
Báňských projektů Ostrava, Vítkovická 3108/11. Rozhodnutí proběhlo po podpisu 5ti leté 
nájemní smlouvy a přestěhování bylo realizováno dne 19.12.

– Dne 19.12. byla podepsána smlouva o pronájmu kancelářských prostor v areálu společnosti 
Báňské projekty a.s. na Vítkovické ulici. Nadace Landek změnila své sídlo z Prokešova 
náměstí. Ostatní záležitosti navazující na přestěhování budou řešeny v 1.čtvrtletí roku 2014.

– Dne 23.12. se Ing. Lenart zúčastnil již 11- té akce „Vánoční punč“, pořádané v Multifunkční 
aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice a to na pozvání generálního ředitele Vítkovic Ing. Světlíka.
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Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2013

V roce 2013 došlo k významným změnám ve složení správní a dozorčí rady nadace. Zemřel 
dlouholetý člen správní rady Ing. Pavel Mojžíšek, na funkci ředitele nadace rezignoval Ing. Josef 
Kimer, CSc.,který ale zůstal členem správní rady a v měsíci listopadu ukončil ze zdravotních důvodů 
činnost člena správní rady Jiří Dřevjaný. V průběhu roku byl zvolen za ředitele nadace Ing. Josef 
Gavlas a na funkci pokladníka a správce nadačního jmění Ing. Petr Vychopeň. Byl zvolen nový člen 
dozorčí rady Mgr. Petr Handl.

Ing. Miroslav Lenart
předseda

Ing. Josef Kimer, Csc.
ředitel nadace do 9/2013

člen

Ing. Josef Gavlas
ředitel nadace od 9/2013

člen

Ing. Pavel Mojžíšek
pokladník a spr. NJ do 6/2013

člen do 6/2013

Ing. Petr Vychopeň
pokladník a spr. NJ od 9/2013

člen od 9/2013

Ing. Jaroslav Přepiora
tajemník nadace

člen

Ing. Miloslav Laipert
člen

Jiří Dřevjaný
člen do 11/2013

Ing. Čestmír Vlček
člen

Ing. Jan Počta, Csc.
člen

Ing. Jan Kurial
člen

Ing. Radomír Tabášek
člen

Jan Becher
člen
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Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2013

Mgr. Petr Handl
člen od 9/2013

PhDr. Pavel Hamza 
předseda

Ing. Aleš Stejskal
člen

Ing. Petr Vychopeň
člen do 9/2013
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29.4.2014

27.5.2014
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15. Evropské dny horníků a hutníků v Košicích - červen 2013.

Průvod zástupců Ostravy na 15. evropských dnech horníků a hutníků v Košicích 2013.
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Loga dárců 2013

TŘEBOVICEVÍTKOVICE

ŠILHEŘOVICE

PETŘVALD BOHUMÍN

LUŽICE

PETŘKOVICE SLEZSKÁ OSTRAVA

MĚSTA:

OBCE:

MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:

OKD, a.s.:

PORUBA

 ZÁSOBOVÁNÍ

 IT

R E N O M I A
RBP POJIŠŤOVNA

BANKY 
A POJIŠŤOVNY:

NADACE:

 

ORLOVÁ

FYZICKÉ OSOBY:

ING. PŘEMYSL POSPĚCH JAROSLAV FOLDYNA JAN BECHER

MICHÁLKOVICE MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

PODNIKY A PODNIKATELÉ:

�

RENT - king, s.r.o.
Projekt s.r.o.

Ostrava 1, Vítkovická 22
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27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR na Kladně v září 2013 - vyznamenání.

Hornická stezka LANDEK
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Vyhodnocení nadačního programu roku 2013

Do Nadačního programu roku 2013 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 26 
projektů včetně jednoho projektu vlastního. Realizováno bylo 25 projektů, z toho jeden vlastní projekt. 
Projekt číslo 401 byl stornován přihlašovatelem. Je tedy možno konstatovat, že Nadační program 
roku 2013 byl úspěšně završen.

PROJEKT 394�  KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU MÁJOVÁK 
    V ROCE 2013

Přihlašovatel:� � � MÁJOVÁK, DECHOVÝ ORCHESTR, občanské sdružení
Termín realizace:� � 07/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 90 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Nadace podpořila projekt veřejných vystoupení hornického dechového orchestru včetně akcí 
pořádaných k oslavě 105 let od jeho založení. Podpora hornické dechovky se stala již tradiční 
podporou kultury v regionu Moravskoslezského kraje. Projekt byl financován z výnosů z NIF.

PROJEKT 395 � � FESTIVAL MALÉ HUDBY

Přihlašovatel:� � � MOb Michálkovice, územně samosprávný celek
Termín realizace:� � 06/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč
Financování:� � � Fundraising

Projekt řešil uspořádání již 4. ročníku tzv. „okrajových“, netradičních a exotických hudebních 
žánrů a nástrojů. Festival se uskutečnil v kulturním domě v Michálkovicích. Podporou projektu splnila 
nadace cíl podpory kultury v regionu. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané 
fundraisingem od firem LAMEGA s.r.o., MTA OSTRAVA s.r.o., VÍTKOVICE a.s., UNIGEO a.s., ALPEX 
PGB s.r.o, a POLCARBO s.r.o.

PROJEKT 396�  SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA 
    V OSTRAVĚ U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU sv. BARBORY

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:� � 12/2013
Kategorie: � � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 10 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Oslavu významného hornického svátku podporuje nadace již tradičně jako významnou 
kulturní akci. Setkávají se zde zástupci hornických neziskových organizací se zástupci hornických 
firem a OKD. Kromě oslavy jsou vždy hodnoceny úspěchy uplynulého roku. Podporou projektu splnila 
nadace cíl podpory kultury a seznamování veřejnosti s historií hornictví.
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PROJEKT 397�  17. SETKÁNÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH MĚST A OBCÍ 
    V KLADNĚ 

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:� � 10/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Záměrem projektu byla podpora zajištění účasti členů Klubu přátel Hornického muzea 
v Ostravě na této významné hornické akci. Významně na tomto setkání byly prezentovány nejen Klub, 
ale i nadace. Podporou setkání hornických a hutnických měst byly naplněny cíle nadace - podpora 
významné kulturní akci v roce a rovněž seznamování veřejnosti s historií a významem hornictví.

PROJEKT 398� � HORNICKÝ ZPRAVODAJ

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:� � 12/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Nadace již tradičně podporuje vydání hornického Zpravodaje. V tomto čtvrtletníku jsou 
zveřejněny vzpomínky a historické dokumenty o hornické činnosti a především je zachycena aktivita 
hornických neziskovek. Projekt řešil podporu nejen kultury, ale i seznamování veřejnosti s historií 
a významem hornictví.

PROJEKT 399�  PLENÁRNÍ SCHŮZE KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA 
    V OSTRAVĚ

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:� � 06/2013
Kategorie:� � � JINÉ
Nadační příspěvek:� � 10 000,- Kč
Financování:� � � Fundraising

Projekt řešil příspěvek nadace k zajištění plenární schůze Klubu, který je jedním 
ze zakladatelů nadace. Na plenárce byla vyhodnocena činnost za uplynulý rok a stanoveny úkoly pro 
příští období včetně spolupráce s hornickými neziskovými organizacemi. Pro financování projektu 
použila nadace finance získané z nadačních darů od firmy EKOSTAV MORAVIA a.s. a dále od Města 
BOHUMÍN, Města PETŘVALD a obce STONAVA.
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PROJEKT 400�  ÚDRŽBA NAUČNÉ STEZKY NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY 
LANDEK

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:� � 11/2013
Kategorie:� � � ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nadační příspěvek:� � 50 000,- Kč
Financování:� � � Fundraising

Naučná stezka Národní přírodní památky Landek byla v minulých letech vybudovaná na 
základě projektu „Revitalizace NPP Landek“, za který nadace obdržela Cenu Forda. Projekt řešil 
údržbu této stezky a zdokonalení jejího vybavení, tedy podporu životnímu prostředí. Pro financování 
projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od firem RENOMIA a.s., OZO 
OSTRAVA s.r.o., HaE PROJEKT s.r.o., OVaK a.s. dále MOb PETŘKOVICE.

PROJEKT 401� � HORNICKÝ VIDEOZPRAVODAJ

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení

Projekt byl stornován přihlašovatelem.

PROJEKT 402�  PUBLIKACE „Z  LETOPISŮ DOBÝVÁNÍ OLOVĚNÝCH RUD 
    U KRÁLOVSKÉHO HORNÍHO MĚSTA STŘÍBRA“

Přihlašovatel:� � � Hornicko-historický spolek Stříbro, občanské sdružení
Termíny realizace:� � 03/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 50 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Nadace podpořila vydání knihy, popisující hornickou činnost při dobývání stříbrných rud 
v 19. století. Vydaná kniha tak naplňuje jeden z cílů nadace to je seznamování veřejnosti s historií 
hornictví. Podporou projektu nadace podpořila kulturní činnost i mimo region Moravskoslezského 
kraje. 

PROJEKT 403�  VYDÁNÍ KNIHY „HORNICKÉ CESTY – AUTOBIOGRAFIE
    BÁŇSKÉHO INŽENÝRA“

Přihlašovatel:� � � Ing. Jaroslav Klát, fyzická osoba
Termín realizace:� � 12/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 60 000,-Kč
Financování:� � � NIF

Vydaná publikace zachycuje vzpomínky autora na život a práci na dolech OKR v době největšího 
rozmachu dobývání uhlí, což kontrastuje s nynější situací uhelné krize. Původní název knihy zněl „Byl 
jsem báňským inženýrem na Ostravsku – autobiografie“. Podporou projektu splnila nadace cíle, pro 
které byla založena a to podpora kultury a seznamování veřejnosti s historií hornictví.
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PROJEKT 404� � HORNICKÝ KALENDÁŘ 2014

Přihlašovatel:� � � Nadace LANDEK Ostrava, vlastní projekt nadace
Termín realizace:� � 11/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 100 000,- Kč
Financování:� � � Smíšené částečně z grantů a částečně z NIF

Další ročník hornického kalendáře, vydávaný nadaci jako vlastní projekt. Motivem kalendáře 
jsou perokresby těžních věží šachet ČR, jejichž autorem je zemřelý ředitel nadace Ing. Stanislav 
Vopasek. Kalendář byl vydán s podporou grantů Statutárního města Ostravy a Statutárního města 
Havířova a dofinancování z výnosů z NIF.

PROJEKT 405�  ZACHOVÁNÍ STÁLÉ EXPOZICE O HISTORII PLYNÁRENSTVÍ NA 
OSTRAVSKU

Přihlašovatel:� � � Klub plynárenské historie, občanské sdružení
Termín realizace:� � 07/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 24 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Projekt řešil podporu udržení expozice o historii plynárenství v Moravskoslezském kraji, která 
byla instalována v prostorách Národní kulturní památky Důl Michal. Podporou projektu byly splněny 
cíle, pro které byla nadace založena a to podpora kultury v regionu a seznamování veřejnosti 
s průmyslovou historií kraje.

PROJEKT 406� � VYDÁNÍ KNIHY „HÁZENÍ HRACHU NA STĚNU“

Přihlašovatel: �� � Ing. Petr Janků, fyzická osoba
Termín realizace:� � 06/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 35 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Autor projektu ve vydané knize seznamuje širokou veřejnost s problémy spojenými 
s hornickým podnikáním. Kniha je aktuální zvláště v nynějším období krizového vývoje nejen OKD, ale 
i celého regionu. Podporou projektu splnila nadace cíle, pro které byla založena a to podpora kultury 
a seznamováni veřejnosti s významem hornictví.

PROJEKT 407� � HUDEBNÍ INSCENACE – PAVEL HELEBRAND „KYTICE“

Přihlašovatel:� � � Ilona KUČEROVÁ, fyzická osoba
Termín realizace:� � 06/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 20 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Nadace podpořila uspořádání tří koncertů v multižánrovém centru COOLTOUR na Černé 
louce v Ostravě. Dva koncerty s obsahem upravené balady K. J. Erbena Kytice byly věnovány pro 
školy. Nadace tak splnila cíl podporu kultury v regionu.

28



PROJEKT 408� � MICHALFEST

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

Termín realizace:� � 10/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 30 000,- Kč
Financování:� � � Fundraising

Hudební festival byl uspořádán v prostorách Národní kulturní památky Důl Michal. 
Organizátor zajistil vystoupení folkových hudebních těles, písničkářů a součástí Festivalu byly 
i workshopy spojené s předmětem projektu. Cílem projektu byla podpora kultury v regionu. Pro 
financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů firem AWT TRANSPORT 
a.s., SmVaK a.s., GARÁŽE OSTRAVA  a.s., G-CONSULT s.r.o, daru p. Jaroslava FOLDYNY a dále 
MOb VÍTKOVICE a RBP-zdrav. pojišťovny.

PROJEKT 409�  25 LET KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:� � 12/2013
Kategorie:� � � JINÉ
Nadační příspěvek:� � 17  000,- Kč
Financování:� � � Fundraising

Nadace podpořila akce, realizované v rámci 25. výročí vzniku Klubu. Byl uspořádán seminář 
na VŠB-TU Ostrava k historii hornických památek a podílu Klubu na jejich zachování a bylo vydáno 
mimořádné číslo Hornického zpravodaje. Cílem projektu bylo seznamování veřejnosti s historií 
hornictví. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od firem 
OCELOT s.r.o a ENEZA s.r.o. a OPTIMA Spol. s.r.o., daru Ing. POSPĚCHA a darů MOb PORUBA 
a Města ORLOVÁ.

PROJEKT 410� � 15. EURÓPSKÝ BANÍCKÝ A HUTNÍCKÝ DEŇ V KOŠICÍCH

Přihlašovatel:� � � Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:� � 08/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 50 000,- Kč
Financování:� � � Smíšeně – částečně z fundraisingu a částečně z NIF

Projekt řešil podporu účasti členů Klubu a dalších hornických neziskových organizací na 
Evropském setkání hornických neziskových organizací. Účastí členů Klubu a dalších hornických 
neziskovek včetně nadace na této akci byl důstojně prezentován Moravsko-slezský kraj. Podporou 
projektu splnila nadace cíl, pro který byla založena a to seznamování veřejnosti s historií a významem 
hornictví. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů firem 
MARKAGRO s.r.o, GREEN GAS DPB a.s., EXPOL TRADE s.r.o, FITE a.s., OKD – HBZS a.s. a obce 
MARKVARTOVICE.
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PROJEKT 411�  OPRAVA OBJEKTU STOLÁRNY V AREÁLU LANDEK PARKU - 
    KULTURNÍ PAMÁTKA

Přihlašovatel:� � � Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení
Termín realizace:� � 08/2013 
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 200 000,- Kč
Financování:� � � Smíšené – částečně z fundraisingu a částečně z NIF

Projekt řešil 2 etapu opravy objektu kulturní památky – bývalé stolárny, která byla poškozena 
požárem. Dle pokynů Ústavu památkové péče byla provedena oprava a výstavba střediska pro 
cykloturistiku. Podporou projektu tak splnila nadace cíle, pro které byla založena a to nejen podpora 
kultury, ale i záchrana památek, které kdysi souvisely s hornictvím. Pro financování projektu využila 
nadace prostředky získané z grantu NADACE OKD a prostředků získaných z výnosů z NIF.

PROJEKT 412� � KAHAN CUP 2013

Přihlašovatel:� � � SNAKES OSTRAVA, občanské sdružení
Termín realizace:� � 10/2013
Kategorie:� � � DĚTI
Nadační příspěvek:� � 43 000,- Kč
Financování:� � � Fundraising

Projekt řešil podporu uspořádání již 5. ročníku turnaje mládeže v basketbalu, jehož součástí je 
návštěva hornických expozic Landek Parku. Je tak zajištěno seznamování mládeže s hornickou 
historií Ostravy. Podporou projektu splnila nadace cíle, pro které byla založena a to seznamování 
veřejnosti s historií hornictví. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané 
z nadačních darů firem TEAM MAAT s.r.o, LAMEGA s.r.o, JIŘÍ VANĚK, AUTO HELLER s.r.o, 
RENOMIA a.s. a darů obcí MOb MICHÁLKOVICE, MOb SLEZSKÁ OSTRAVA a obcí ŠILHEŘOVICE 
a LUŽICE.

PROJEKT 413� � HISTORIE PSANÁ UHLÍM

Přihlašovatel:� � � Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace
Termín realizace:� � 12/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč
Financování:� � � Fundraising

Výstava o Statutárním městě Havířov a hornických kořenech tohoto města byla urychleně 
dokončena ke konci roku 2012. Přihlašovatel projektu požádal o příspěvek na digitalizaci popisu 
panelů a jejich překrytí plexisklem. Podporou projektu naplnila nadace jeden z cílů, pro které byla 
založena – seznamování veřejnosti s historií hornictví. Pro financování projektu použila nadace 
prostředky získané z nadačních darů firem DALKIA ČR a.s., OSTRAVSKÁ TĚŽEBNÍ a.s., ŠROT 
GEBESHUBER s.r.o., THK – ČECHPOL s.r.o a RENT – KING s.r.o.
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PROJEKT 414� � OBNOVA ZAHRADY A VILY NA LANDEKU - 1. ČÁST

Přihlašovatel:� � � Obnova Landeckého vrchu, občanské sdružení
Termín realizace:� � 10/2013 
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 40 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Projekt podpořil obnovu zahrady – nemovité kulturní památky - umístěné v Národní přírodní 
památce Landek. V první etapě bylo provedeno srovnání neupraveného terénu a jeho zatravnění, 
další etapy úprav mají dle předloženého dlouhodobějšího programu následovat. Podporou projektu 
byly splněny cíle nadace – záchrana a údržba kulturních památek.

PROJEKT 415�  VÝROBA PRAPORU KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HORNICKÉHO 
SDRUŽENÍ OBCE STONAVA

Přihlašovatel:�Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava, občanské sdružení
Termín realizace:� � 11/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 25 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava slavil sté výročí svého vzniku. Tato nezisková 
organizace je významným a aktivním členem Sdružení hornických a hutnických spolků. Projekt řešil 
pořízení hornického praporu, který bude tento spolek důstojně reprezentovat na společenských 
a kulturních akcích. Podporou projektu splnila nadace jeden z cílů, pro který byla založena, a to 
podpora aktivit hornického sdružení.

PROJEKT 416� � VYDÁNÍ SBORNÍKU „UŽITÍ PLYNU V DOPRAVĚ“

Přihlašovatel:� � � Klub plynárenské historie, občanské sdružení
Termín realizace:� � 07/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 10 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Aktivní občanské sdružení vydalo s podporou nadace sborník, který propaguje využití plynu 
v osobní a nákladní přepravě, což odpovídá moderním trendům snižování zátěže životního prostředí. 
Vydaný sborník je součástí materiálů, které jsou k dispozici v Národní kulturní památce Důl Michal. 
Podporou projektu splnila nadace cíle, pro které byla založena, a to podpora kultury v regionu 
a zdůraznění jeho průmyslové historie.
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PROJEKT 417�  PUBLIKACE „KOSTEL sv. FRANTIŠKA  a  VIKTORA 
    V PROMĚNÁCH ČASU“

Přihlašovatel:�   Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov, církevně -právnická osoba
Termín realizace:� � 09/2013 
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 20 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Vydaná kniha popisuje historii kostela, který se nachází v Ostravě – Hrušově. Tato oblast 
Ostravy byla silně dotčena vlivy dobývání uhlí dolů Heřmanice, Koblov, Anselm a Přívoz, což 
se samozřejmě projevilo i na nutnosti údržby a oprav této Kulturní památky. Podporou projektu splnila 
nadace jeden z cílů, pro které byla založena a to podpora kultury v Moravskoslezském kraji.

PROJEKT 418� � HISTORIE A SOUČASNOST DOLU MICHAL

Přihlašovatel:�   Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Kroměříž, 
příspěvková organizace 

Termín realizace:�  09/2013
Kategorie:� � � VZDĚLÁNÍ
Nadační příspěvek:� � 20 000,- Kč
Financování:� � � Fundraising

Projekt řešil seznamování školní mládeže s historií Dolu Michal a s jeho současnou podobou 
formou „zážitkového vzdělávání „ přímo v areálu Národní kulturní památky. Byl vytištěn pracovní sešit, 
který jako pomůcka slouží k seznamování s touto historií. Podporou projektu splnila nadace cíle, pro 
které byla založena a to především seznamování veřejnosti s historií hornictví. Pro financování 
projektu byla použita částka z grantu, poskytnutého Nadací OKD.

PROJEKT 419�  VYTVOŘENÍ EXPOZICE „HISTORIE ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK 
OKR“

Přihlašovatel: �� � Železniční muzeum Moravskoslezské, občanské sdružení
Termín realizace:� � 12/2013
Kategorie:� � � KULTURA
Nadační příspěvek:� � 50 000,- Kč
Financování:� � � NIF

Železniční přeprava uhlí a přeprava materiálů potřebných pro jeho dobývání byla a je 
významnou složkou hornické činnosti. Postupné budování těchto železničních vleček zachycuje 
výstava, která je přístupná v železniční stanici Ostrava – střed. Podporou projektu splnila nadace cíle, 
pro které byla založena a to nejen podpora kultury v regionu, ale i seznamování veřejnosti s historií 
hornictví.
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Sídlo Nadace LANDEK Ostrava
Vítkovická 3108/11
Moravská Ostrava
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Sv. Barbora – patronka horníků


