


Správní rada Nadace LANDEK Ostrava



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 31.12.2015 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 2015

Nadace v roce 2015 vstoupila do začátku tře�ho dese�le� činnos� plně stabilizovaná v novém 
sídle. Po zápisu do nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě dle Zákona č. 92/2014 
Sb. byl schválen upravený Statut nadace se změnou zakladatelů, dalšími řídící akty a to zejména 
Vnitřním předpisem o odměňování, zvýšením nadačního kapitálu na 21 600 000,-Kč po uvolnění 
prostředků NIF Ministerstvem financí ČR ve výši 21 100 000,-Kč, s kterými hospodaří nadace 
samostatně od roku 2015. Výnosy z nadačního kapitálu nyní tvoří podstatnou část příjmu nadace po 
úbytku financí na nulu od dominantního sponzora OKD, a.s. a některých dalších organizací s vazbou 
na OKD, a.s. Počet členů správní rady byl snížen na 10, dozorčí rada pracuje ve 3 členech.

Přes hospodářský růst ČR došlo k úbytku sponzorů, který byl částečně vyvážen vyšším příjmem 
od městských obvodů, měst a obcí, kde probíhala důlní činnost. Dopisy a osobním přístupem bylo 
dary a reklamou získáno celkem 350 000,-Kč.

Ve 2 kolech Nadačního programu roku 2015 bylo přijato celkem 25 projektů a jeden vlastní 
tradiční kalendář, „Těžní věže 2016,, ve zcela nové úpravě, který měl velký úspěch nejen doma, ale 
i v zahraničí. Na tyto projekty bylo rozděleno celkem 1 165 976,-Kč. V nadačním programu jsme 
sponzorovali i 1 zahraniční projekt a to do Pezinoku na Slovensku na zřízení expozice Hornického 
muzea. Představitelé tohoto hornického spolku se na Ostravsku vyučili a část profesního života 
horníka spojili s Ostravou - nezapomínají a my jsme taky nezapomněli. Dále jsme zejména podpořili 
19. Setkání hornických a hutnických měst ČR v Havířově, KPHM Ostrava, Hornické spolky ČR, kulturní 
akce v hornických městech, opravu kulturních památek v Landek Parku, �sk knih ve vztahu k hornictví 
a spolufinancování busty E.Gabzdyla v NDM Ostrava. Přesný výčet všech projektů z Nadačního 
programu je dále uveden na dalších stránkách Výroční zprávy 2015.

Z členství v SHHS ČR se zástupci Nadace Landek Ostrava zúčastnili téměř všech hlavních akcí na 
území ČR a na Slovensku. J.Gavlas byl v závěru roku opět zvolen místopředsedou SHHS ČR.

Ve Fóru dárců ČR jsme obdrželi v květnu 2015 obnovenou Známku kvality nadace, kterou 
používáme nadále ve svých písemnostech.

V závěru roku 2015 jsme rovněž obnovili Partnerství s Dolní oblas� Vítkovice a zúčastňujeme 
se nabídnutých kulturních a společenských akcí.

V roce 2016 se hlavně zaměříme na získání finančních prostředků z měst, obcí a firem spojených 
s hornickou činnos� dosud a v minulos�, a také z Magistrátu města Ostravy tak, abychom splnili cíl 
získat pro projekty Nadačního programu roku 2015 částku 400 000,-Kč a rozdělit na schválené 
projekty celkem 1 100 000,-Kč. Nadějné je také získat prostředky z Mezinárodního grantu V4 
v projektu s pracovním názvem „Via Montana“, zaměřeného na příhraniční spolupráci a montánní 
turis�ku.

Děkujeme všem sponzorům, městským obvodům, obcím, městům a firmám za vstřícnost, 
morální a finanční podporu k naplnění Nadačního programu roku 2015. Těšíme se nadále na Vaši 
podporu k obnově a zachování hornických památek a zvyků, k publikační a kulturní činnos�.

Zachovejte nám nadále přízeň a pevně věříme, že Nadaci LANDEK Ostrava nadále v roce 2016 
podpoříte nejen morálně, ale také finančně.

Zdař Bůh!

____________________________________
Josef Gavlas, člen správní rady, ředitel nadace
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Kalendárium 2015

LEDEN
• 6.1.2015 byla odhalena Pamětní deska Vladimíru Brázdovi, známému ostravskému 

dirigentovi a skladateli při příležitos� 90 let od narození. Zhotovení pamětní desky NLO 
spolufinancovala a slavnostního odhalení se zúčastnili P. Handl a J. Gavlas.

• 19.1.2015 se slavnostního zahájení výstavy včetně prohlídky Info THERMA 2015 v Ostravě 
zúčastnili J.Gavlas a M.Lenart.

• 22.1.2015 byl nový Statut Nadace LANDEK Ostrava založen do Sbírky lis�n Krajského soudu 
v Ostravě v návaznos� na nový Občanský zákoník dle Zákona č. 89/2012 Sb.

• 26.1.2015 byl v Havířově proveden křest knihy,, Grilování kuřat v dole“ za účas� autora 
a ilustrátora. Vydání této publikace NLO rovněž spolufinancovala, křtu se zúčastnil J.Gavlas.

• 27.1.2015 bylo na jednání Správní a Dozorčí rady NLO schváleno zvýšení nadačních příspěvků 
pro rok 2015 na celkovou částku 1 180 000,-Kč.

ÚNOR
• 4.2.2015 proběhlo v Senátu Parlamentu ČR na pozvání místopředsedy Přemysla Sobotky 

tradiční setkání se zástupci SHHS ČR a předsednictva SBSC Slovenska. Přije� s prohlídkou 
Senátu PČR se zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas.

• 24.2.2015 na zasedání Správní a Dozorčí rady NLO byla schválena účetní uzávěrka a Výroční 
zpráva za rok 2014 a blahopřáno J. Gavlasovi k životnímu jubileu 70 let s předáním věcného 
daru.

• 27.2.2015 byla NLO doručena podepsaná smlouva Fóra dárců ČR o prodloužení ochranné 
známky kvality a zveřejněna výzva k přije� projektů do 2. kola Nadačního programu 2015.

BŘEZEN
• 25.3.2015 V mul�funkční hale Gong proběhlo Partnerské představení Divadla Sklep 

a Komediagrafu Brno jako tradiční poděkování pro partnery Dolní oblas� Vítkovice. Za NLO 
se zúčastnili P. Vychopeň, J. Gavlas a zástupci našich sponzorů firmy LAMEGA a LENOVO.

• 31.3.2015 bylo ukončeno 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2015, celkem bylo 
přijato v roce 2015 26 projektů, z toho 1 vlastní. 

DUBEN
• 14.4.2015 se uskutečnilo na pozvání předsedy poslanecké Sněmovny PČR Jana Hamáčka 

1. přátelské setkání se zástupci SHHS ČR a předsednictva SBSC Slovenska spojenou 
s prohlídkou prostorů Sněmovny PČR. Bylo opět poukazováno na přetrvávající neřešení 
energe�cké a surovinové poli�ky státu s možnos� zvýšení zaměstnanos�. Za NLO se přije� 
zúčastnili J.Kubánek a J.Gavlas.

• 17.4.2015 se v Rudolfově uskutečnila Valná hromada SHHS ČR. Hlavními výstupy bylo 
hlasování k vyhlášení cen Český permon 2015, přije� třech nových Hornických spolků do 
SHHS ČR a snížení členských příspěvků na 1000,-Kč ročně. Valné hromady a hlasování 
se zúčastnili J.Kubánek a J.Gavlas.

• 28.4.2015  na zasedání Správní a Dozorčí rady NLO  byly schváleny projekty 2. kola Nadačního 
programu , z 24 přihlášených bylo schváleno 15 projektů a rozděleno 750 000,-Kč. Celkem za 
rok 2015 bylo schváleno 26 projektů a 1 vlastní a rozděleno 1 180 000,-Kč.
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KVĚTEN
• 5.5.2015 se J.Gavlas a M.Lenart zúčastnili slavnostního otevření opravených objektů na Dole 

Hlubina a v odpoledních hodinách Výroční schůze  KPHM v Landek Parku.
• 26.5.2015 na zasedání Správní a dozorčí rady NLO bylo rozhodnuto zaslat dopisy 25 novým 

potenciálním sponzorům formou daru zejména všem obvodům Statutárního města Ostrava 
a hornickým obcím v okresech Karviná a Frýdek-Místek.

ČERVEN
• 10.6.2015 se J.Přepiora zúčastnil v Havířově křtu knihy vydané k Setkání hornických 

a hutnických měst a obcí ČR a 18.6.2015 se J.Gavlas zúčastnil besedy k tomuto setkání 
v Českém rozhlase.

• 19.-21.6.2015 proběhlo v Havířově 19. Setkání hornických a hutnických měst ČR společně 
s 19. Floris�ckým setkáním ,,Havířov v květech“ pod společným názvem ,,Havířovské 
vzpomínání“ při příležitos� 60. Výročí založení města Havířov. Setkání proběhlo s velkou účas� 
i místních obyvatel, průvod v ulicích Havířova sledovalo 20000 diváků. V průvodu bylo 
700 krojovaných horníků z 26 hornických a hutnických spolků ČR, Slovenska a Polska, zástupci 
18 měst a obcí a 10 floris�ckých týmů. Průvodu se zúčastnili J.Kubánek, J. Kuriál, J. Gavlas 
a zástupci 7 našich sponzorů a hostů.

• 20.6.2015 se hudebního fes�valu Michalfest na Dole Michal, který jsme sponzorovali zúčastnil 
P. Vychopeň

• 23.6.2015 byla před zasedáním Správní a dozorčí rady NLO provedena prohlídka opravených 
bývalých objektů Dolu Hlubina s účas� i 2 bývalých členů Správní rady NLO.

• 30.6.2015 byly rozeslány dopisy novým potenciálním sponzorům a dárcům a KPHM předány 
návrhy 2 panelů, představující Nadaci LANDEK Ostrava k výstavě v Senátu Parlamentu ČR, 
která proběhne v únoru 2016.

ČERVENEC
• 24.-25.7.2015 proběhlo Setkání hornických měst a cechů Slovenska v Báňské Bystrici jehož 

se zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas. Setkání provázela nepřízeň počasí, která byla vyvážena 
doprovodným programem do muzeí bývalých královských měst a to Španie Doliny 
a Lubieťové, kde byla dobývána ložiska mědi a stříbra.

SRPEN
• V měsíci červenci a srpnu proběhla závěrečná příprava vlastního projektu a to kalendáře 

,,Těžní věže 2016“ včetně focení stávajícího stavu těžních věží pro kalendář a jednání 
se sponzory a dárci k naplnění finančních prostředků k Nadačnímu programu 2015.

ZÁŘÍ
• 15.-30.9.2015 bylo v �sku a na webových stránkách vyhlášeno 1. kolo Nadačního programu 

2016, připraven pro �sk tradiční Hornický kalendář ,, Těžní věže 2016“ v nové úpravě a formáty 
dvou panelů k činnos� Nadace LANDEK Ostrava pro výstavu v Senátu PČR ve dnech 
9.-22.2.2016.
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ŘÍJEN
• 8.10.2015 K 60.výročí zřízení Městské knihovny Havířov se malé oslavy s kulturním 

programem zúčastnil J. Přepiora. 
• 22.10.2015 Výběrová komise k přihlášeným projektům 1. kola Nadačního programu 2016 

rozhodla z 23 přihlášených projektů s celkovým požadavkem 1 132 490,-Kč schválit 16 projektů 
a 2 projekty převést do zásobníku pro 2. kolo. Na schválené projekty bylo rozděleno 400 000,-
Kč.

• 29.10.2015 byly na výjezdním zasedání správní a dozorčí rady NLO schváleny výsledky 
výběrové komise a současně předány první vý�sky hornického kalendáře,, Těžní věže 2016“ 
s velmi kladnými ohlasy.

• Na tomto jednání bylo blahopřáno J. Počtovi k životnímu jubileu 70 let s předáním věcného 
daru.

LISTOPAD
• 24.11.2015 Uskutečnil se křest knihy ,, Ostrava v důchodu“, kterou NLO sponzorovala. Křtu byl 

přítomen J.Gavlas.
• 27.11.2015 V Příbrami se konala Valná hromada SHHS ČR, která byla volební. Jednání 

se zúčastnili J.Kubánek a J.Gavlas, z našeho regionu byl 2.místopředsedou zvolen J. Gavlas 
a předsedou revizní komise L. Kajzar. Byla prezentována připravenost 20. Setkání hornických 
a hutnických měst ČR a 16. Evropského hornického a hutnického dne v Příbrami ve dnech 
10.-12.6.2016.

• 28.11.2015 V Pezinoku / Slovensko / byly slavnostně otevřeny expozice nového Hornického 
muzea, které jsme rovněž sponzorovali. Otevření za NLO se zúčastnili J. Kubánek a J.Gavlas . 
Po otevření následoval 1.pezinsko-ostravský svatobarborský šachťák v režii TU-VŠB Ostrava.

PROSINEC
• 2.12.2015 V Landek Parku proběhla tradiční oslava Sv. Barbory s focením, kterou uspořádal 

KPHM Ostrava. V úvodu byl proveden křest knihy,, Písničky a povídačky z poválečné Ostravy“. 
Za NLO se oslav zúčastnili J. Kubánek, J. Gavlas, M. Lenart.

• 4.12.2015 proběhla v Českém Krumlově celostátní hornická oslava Sv. Barbory s hornickým 
průvodem do prostor zámku. Oslav se zúčastnily i spolky z našeho regionu, za NLO J. Gavlas.

• 12.12.2015 KKH při obci Stonava pořádal 2. Skok přes kůži, který měl velkou účast spolků ČR 
i spolků ze zahraničí. Za NLO se celého doprovodného programu zúčastnili J. Kubánek 
a J. Gavlas. 

• 19.12.2015 Ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka NDM byla odhalena busta E. Gabzdyla, jejíž 
zhotovení NLO sponzorovala. Odhalení se ak�vně zúčastnil J.Gavlas.

• 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.

Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky
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Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2015

Ve složení správní rady nedošlo v roce 2015 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 2015

Ve složení správní rady nedošlo v roce 2015 k žádným změnám

Mgr. Petr Handl
člen

PhDr. Pavel Hamza 
předseda

Ing. Aleš Stejskal
člen
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Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky

Příjmy
Příjmy, které nadace v roce 2015 získala, dosáhly výše 1 649 �s. Kč a byly o 72 �s. Kč vyšší než 
v roce 2014.
Snížily se příjmy z fundraisingu a reklamní činnos� o 78 �s. Kč na 350 �s. Kč. Je to zapříčiněno �m, 
že pokračoval nega�vní trend minulých let a dále klesl celkový počet donátorů a to o 19,5% na 
37. Důvody, které vysvětlují tento pokles, jsou zejména tom, že přestaly přispívat společnos�, které 
jsou nega�vně ovlivněny kri�ckou hospodářskou situací v OKD a v hornictví vůbec (POLCARBO, spol. 
s r.o., POL-ALPEX s.r.o., EKOSTAV-MORAVIA a.s., FITE a.s., G-Consult, spol. s r.o., ENEZA, s.r.o., THK - 
ČECHPOL, s.r.o., UNIGEO a.s., RPG Byty, s.r.o.). Nepodařilo se nám však udržet i některé municipality 
(Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz, MO Ostrava Jih, MO Mariánské hory 
a Hulváky). Naopak se nám podařilo získat celkem 4 nové sponzory (Obec Horní Suchá, Obec Stonava, 
Obec Sviadnov, FOSIL PARTNER a.s). 
Ostatní příjmy, které v sobě zahrnují úroky z nadačního kapitálu, dosáhly 1 299 �s. Kč (navýšení 
o 150 �s. Kč) a pomohly plně eliminovat výpadek z oblas� fundraisingu a reklamní činnos�. Zvýšení 
těchto příjmů nadace získala uzavřením nové, lépe úročené smlouvy na uložení nadačního kapitálu 
NIF u J&T Banky v dubnu roku 2014.
Nadace získala v roce 2015 rovněž věcný dar a to 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 2015 ve výši 1 680 �s. Kč byly o 136 �s. Kč vyšší než v roce 2014.
Nadace financovala celkem 25 nadačních projektů ve výši 1 166 �s. Kč (rok 2014 - 25 projektů, 1 079 
�s. Kč, tj. navýšení o 87 �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 2015.
Náklady na vlastní správu nadace byly vyplaceny ve výši 518 �s. Kč a jsou nižší než v letech 2011-2013, 
ale vyšší o 49 �s. Kč než v roce 2014. Poměr nákladů na vlastní správu nadace k celkovým vyplaceným 
příspěvkům, které podle ustanovení Statutu nadace nesmí převýšit 50 %, dosáhl 44,1 % (tzn., 
nedočerpání režijních nákladů ve výši 69 �s. Kč).

HV
HV za rok 2015 skončil ztrátou ve výši 31 �s. Kč. Za  posledních 5 let však dosáhl HV kumula�vně 
+ 216 �s. Kč.

Nadační jmění
Ve struktuře a výši nadačního jmění nedošlo v roce 2015 k žádným změnám.

Finanční prostředky
Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně dosáhly ke dni 31.12.2015 výše 708 �s. Kč (snížení 
opro� roku 2014 o 51 �s. Kč) a vytvářejí tak dostatečnou rezervu pro činnost v nadaci v dalších letech.

Pohledávky, závazky
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2015 byly k 10. lednu 2016 uhrazeny.
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Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle 
§353 až 356 NOZ za rok 2015

§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 6 projektů 
(č. 450, 451, 452, 453, 462 a 463 z Nadačního programu 2015) v celkové výši 155 000 Kč. Rozhodla 
o tom správní rada nadace na svých zasedáních 31. října 2014 a 26. května 2015 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 2014

LUDGEŘOVICE

PETŘVALDBOHUMÍN

MĚSTA:

OBCE:

MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:

OKD, a.s.:

RBP POJIŠŤOVNA

BANKY 
A POJIŠŤOVNY:

ORLOVÁ

FYZICKÉ OSOBY:

MAXMILIAN ŠIMEK

Mgr. Ing. RADEK ŠNITA, MBA

ŠILHEŘOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVAVÍTKOVICEPORUBAMICHÁLKOVICE

TŘEBOVICE

PETŘKOVICE
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SVIADNOV STONAVA HORNÍ SUCHÁ



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 2015.
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Projekt č. 458

Projekt č. 468



Vyhodnocení nadačního programu roku 2015

Do Nadačního programu roku 2015 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 26 projektů 
včetně jednoho vlastního projektu. Realizováno bylo 25 projektů, z  toho jeden vlastní projekt, jeden 
projekt byl zrušen přihlašovatelem. V  důsledku rozhodnu� státu o převedení základního jmění NIF 
do vlastnictví nadace z  konce roku 2014 jsou všechny projekty Nadačního programu financovány 
z úroků nadačního kapitálu a fundraisingu. Je možno konstatovat, že Nadační program roku 2015 byl 
úspěšně završen.

PROJEKT 446   PROJEKT 446– KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU     
MÁJOVÁK V  ROCE 2015

Přihlašovatel:   MÁJOVÁK, dechový orchestr Karviná, občanské sdružení
Termín realizace:  07/2015
Kategorie:   KULTURA – osvěta
Nadační příspěvek:  60 000,- Kč 

Nadační příspěvek byl věnován na zajištění čtyř koncertů Májováku a to Novoročního a Jarního 
koncertu, vystoupení na Mezinárodní soutěži Ostrava 2015 a účas� na Janáčkových Hukvaldech. 
Financováním projektu podpořila nadace nejen oblast kultury, ale i hornické tradice, ke kterým 
hornická dechovka bezesporu patří.

PROJEKT 447   EXPOZÍCIA O BANÍCTVE V PEZINKU 
    A MALOKARPATSKOM REGIONE

Přihlašovatel:   Malokarpatský banícký spolok v  Pezinku, občanské sdružení
Termín realizace:  12/2015
Kategorie:   KULTURA - osvěta
Nadační příspěvek:  30 000,-Kč

Projekt podpořil vybudování výstavy o rudném hornictví – důlní pracoviště ražby a dobývky, druhy 
výztuže a způsob dopravy. V dalším oddělení byla umístěna sbírka hornin a minerálů. Podporou 
projektu splnila nadace nejen podporu kultury, ale především seznamování veřejnos� s historií 
hornictví.

PROJEKT 448   19. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST 
    A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015

Přihlašovatel:   Statutární město HAVÍŘOV
Termín realizace:  06/2015
Kategorie:   KULTURA
Nadační příspěvek:  50 000,- Kč

Statutární město Havířov bylo zvoleno u příležitos� 60. výročí založení města pořadatelem 19. setkání 
hornických měst a obcí. Akce se zúčastnili zástupci hornických a hutnických spolků ČR, Polska 
a Slovenska. Byl splněn cíl projektu - podpora kultury a seznamování veřejnos� s významem a historií 
hornictví. 
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PROJEKT 449   VÝSTAVA K 19. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ

Přihlašovatel:   Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace
Termín realizace:  06/2015
Kategorie:   KULTURA - osvěta
Nadační příspěvek:  30 000,-Kč

Přihlašovatel uspořádal v  rámci akcí k  19. setkání hornických měst a obcí prezentační výstavu 
o dolech Ostravsko - karvinského revíru. Současně organizoval doprovodné akce, zejména pro 
mládež. Financováním projektu splnila nadace cíle, pro které byla založena –podpora kultury a 
seznamování veřejnos� s  významem hornictví.

PROJEKT 450   HORNICKÝ ZPRAVODAJ

Přihlašovatel:   Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:  12/2015
Kategorie:   KULTURA – publikace
Nadační příspěvek:  50 000,-Kč

Nadace podpořila nadačním příspěvkem vydávání čtvrtletníku s informacemi o činnos� nejen KPHM, 
ale i dalších hornických neziskových organizací. Byly zde i zveřejňovány pozvánky na připravované 
akce. Cílem projektu byla podpora kultury a především seznamování veřejnos� s historií hornictví, 
jeho vývojem a významem. 

PROJEKT 451   PLENÁRNÍ SCHŮZE KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA 
    V OSTRAVĚ

Přihlašovatel:   Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:  06/2015
Kategorie:   KULTURA - osvěta
Nadační příspěvek:  10 000,-Kč

Jako každý rok KPHMO zhodno�l na své plenární schůzi konané na Landek Parku svou činnost za 
uplynulý rok a stanovil si cíle, které chce dosáhnout v  dalším období. Byl �m splněn cíl projektu – 
podpora kultury v  regionu.
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PROJEKT 452   19. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Přihlašovatel:   Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:  06/2015
Kategorie:   KULTURA - osvěta
Nadační příspěvek:  15 000,-Kč

Projekt řešil prezentaci hornické neziskové organizace - KPHMO - v rámci 19. setkání hornických měst 
a obcí, které se v  tomto roce konalo v Havířově. Propagační materiály připravené v  rámci projektu 
dobře vys�hovaly činnost Klubu. Byl splněn cíl projektu a to nejen podpora kultury, ale především 
seznamování veřejnos� s  činnos� hornické neziskové organizace.

PROJEKT 453   SETKÁNÍ ČLENŮ KPHM V OSTRAVĚ U PŘÍLEŽITOSTI HORNICKÉHO   
    SVÁTKU Sv. BARBORY

Přihlašovatel:   Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:  12/2015
Kategorie:   KULTURA - osvěta
Nadační příspěvek:  10 000,- Kč

Klub pravidelně organizuje oslavu hornického svátku - patronky horníků Sv. Barbory. Také v tomto roce 
se dne 1.12. uskutečnilo na Landek Parku toto setkání hornických neziskových organizací. Byl �m 
splněn cíl projektu a to podpora kultury a především udržování hornických tradic.

PROJEKT 454   OPRAVA OBJEKTU BÝVALÉHO SKLADU HOŘLAVIN 
    V AREÁLU LANDEK PARKU - KULTURNÍ PAMÁTKA

Přihlašovatel:   Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
Termín realizace:  11/2015
Kategorie:   KULTURA – záchrana památek
Nadační příspěvek:  Požadováno 100 000,-Kč

Projekt přihlášený a přijatý do nadačního programu roku 2015 byl přihlašovatelem z technických 
důvodů stornován.
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PROJEKT 455   HISTORIE PSANÁ UHLÍM SD HAVÍŘOV

Přihlašovatel: Statutární město HAVÍŘOV
Termín realizace: původní 05/2015, změněný 09/2015
Kategorie: KULTURA - osvěta
Nadační příspěvek: 45 000,-Kč

Nadace podpořila nadačním příspěvkem rozšíření původního projektu, který vyřešil samostatný 
přístup do expozice „Historie psaná uhlím“ a současně rozšířil již existující expozice ve Společenském 
domě Reneta. Byl �m splněn cíl projektu – podpora kultury a především seznamování veřejnos� 
s  historií hornictví, jeho vývojem a významem.

PROJEKT 456   KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA NA DOLE MICHAL

Přihlašovatel:   Národní památkový ústav, územně památková správa Kroměříž, 
    Důl Michal – příspěvková organizace
Termín realizace:  08/2015
Kategorie:   VZDĚLÁNÍ
Nadační příspěvek:  30 000,-Kč

Národní památkový ústav zorganizoval v  prostorách Kulturní památky Důl Michal edukační program, 
kdy do připravených programů pro restaurování exponátů byly zapojeny rodiny s dětmi, školáci 
a senioři. Byl tak naplněn cíl projektu - podpora vzdělání a současně seznamování veřejnos� s  historií 
hornictví, jeho vývojem a významem.

PROJEKT 457   MEZINÁRODNÍ LOUTKÁŘSKÝ FESTIVAL 
    SPECTACULO INTERESSE 2015

Přihlašovatel:   Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Termín realizace:  10/2015
Kategorie projektu:  KULTURA
Nadační příspěvek:  20 000,-Kč

Organizátor fes�valu Divadlo loutek Ostrava, uspořádal soutěžní přehlídku děl z loutkářsko – 
divadelního umění. Vítězi byla udělena hlavní cena fes�valu a dále byly uděleny dvě individuální ceny. 
Dále byla uskutečněna nesoutěžní vystoupení v kulturních domech včetně pouliční produkce. Byl tak 
splněn cíl projektu podpora kultury ve Statutárním městě Ostrava. 
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PROJEKT 458   HORNICKÝ KALENDÁŘ 2016

Přihlašovatel:   Nadace LANDEK Ostrava, vlastní projekt
Termín realizace:  10/2015
Kategorie projektu:  KULTURA
Nadační příspěvek:  110 000,-Kč

Nadace zajis�la vydání dalšího ročníku Hornického kalendáře, kde jsou současně s perokresbami 
těžních věží, vytvořenými Ing. S. Vopaskem, fotografie těchto těžních věží. Pro tento rok byl změněn 
formát vydaného kalendáře. Nadaci se podařilo získat pro vydání kalendáře grant SM Havířov 
a podporu Báňských projektů Ostrava. Byl splněn cíl projektu - podpora kultury, ale především 
seznamování veřejnos� s historií hornictví.

PROJEKT 459   HORNICKÉ SLAVNOSTI

Přihlašovatel:   Společnost přátel Rudolfova, občanské sdružení
Termín realizace:  06/2015
Kategorie projektu:  KULTURA
Nadační příspěvek:  30 000,-Kč

Společnost přátel Rudolfova zorganizovala již 16. ročník největší  kulturně - společenské událos� 
regionu – Hornické slavnos�. Projekt byl zahájen průvodem městem a dále současně s celodenním 
kulturním programem byly prezentovány Hornické muzeum, Naučná stezka a další kulturní památky. 
Realizací projektu byly splněny jeho cíle to je podpora kultury a seznamování veřejnos� s historií 
a významem hornictví.

PROJEKT 460   MICHALFEST

Přihlašovatel:   Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovice, 
    územní samosprávný celek
Termín realizace:  10/2015
Kategorie projektu:  KULTURA
Nadační příspěvek:  50 000,-Kč

Městský obvod Michálkovice zorganizoval další ročník mul�žánrového hudebního fes�valu. 
Uskutečnila se vystoupení folkových hudebních těles, lidových hudebních skupin, písničkářů a dalších 
a to v  prostorách Národní kulturní památky Důl Michal. Byl tak splněn cíl projektu - podpora kultury 
v  regionu a současně byla veřejnost seznámena s  historií hornictví, protože fes�val se konal v objektu  
bývalého dolu.
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PROJEKT 461   OPRAVA OBJEKTU STOLÁRNA V AREÁLU LANDEK PARKU 
    - KULTURNÍ PAMÁTKA

Přihlašovatel:   Vítkovice Holding a.s.
Termín realizace:  12/2015
Kategorie projektu:  ZÁCHRANA PAMÁTKY
Nadační příspěvek:  300 000,- Kč

Přihlašovatel realizací tohoto projektu dokončil opravy objektu - kulturní památky – v Landek Parku, 
Hornickém muzeu. Byly dokončeny plánované opravy tak, že objekt bude na počátku roku 2016 
uveden do plného provozu. Přímá podpora projektu od VEOLIA ENERGIE a.s. Realizací opravy 
objektu v  areálu Landek Parku byl splněn cíl projektu a to záchrana hornické památky.

PROJEKT 462   ALMANACH K  10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ POBOČKY KPHMO 
    V KARVINÉ

Přihlašovatel:   Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení 
Termín realizace:  07/2015
Kategorie:   KULTURA
Nadační příspěvek:  10 000,-Kč

KPHMO vydal publikaci o činnos� své odbočky v městě Karviné. Pobočka v tomto hornickém městě 
shromáždila řadu materiálů o hornictví, o regionu a o kulturních akcích pořádaných pobočkou. Byl tak 
splněn cíl projektu - nejen podpora kultury, ale především seznamování veřejnos� s  historií hornictví.

PROJEKT 463 DOTISK PUBLIKACE „MÁ CESTA K HORNICTVÍ A HORNICTVÍM“

Přihlašovatel:   Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace:  10/2015
Kategorie:   KULTURA - publikace
Nadační příspěvek:  60 000,-Kč

Do�sk publikace vydané v  roce 2014 s popisem životních příběhů lidí, kteří se svou prací zasloužili 
o rozvoj hornictví v  Ostravsko – karvinském revíru byl použit jako prezentační materiál KPHMO na 
19. setkání hornických měst. Bylo dosaženo cíle projektu - podpora kultury a seznamování veřejnos� 
s  historií hornictví, jeho vývojem a významem.
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PROJEKT 464   HORNICKÉ DNY A HORNOMĚSTSKÉ HODY

Přihlašovatel:   Obec Horní Město, samospráva
Termín realizace:  08/2015
Kategorie:   KULTURA
Nadační příspěvek:  40 000,-Kč

Přihlašovatel projektu uspořádal již tře� ročník „Hornických dnů“. V  rámci projektu byla uspořádána 
řada sportovních a kulturních akcí. Současně byly nabídnuty veřejnos� knihy o geologii a o „Horním 
Městě Hakštejně“. Účastníci měli možnost prohlédnout si štoly Eva a Dědičná štola. Byl tak splněn cíl 
projektu – podpora kultury v  mikroregionu Rýmařovsko a především seznamování veřejnos� 
s  historií hornictví.

PROJEKT 465   ZÁCHRANA DŮLNÍHO STROJE 
    - MECHANIZMU MONTÁŽNÍ PLOŠINY

řihlašovatel:   Hornicko - historický spolek Pod Ralskem, občanské sdružení
Termín realizace:  12/2015
Kategorie:   ZÁCHRANA PAMÁTKY
Nadační příspěvek:  13 976,-Kč 

Přihlašovateli projektu se nepodařilo získat dostatek finančních prostředků a přes veškerá jednání 
s  majitelem mechanizmu montážní plošinu nezískal. Jako náhradu pak pořídil a vystavil  v Hornickém 
muzeu důlní vůz DM – 12 Pulman. Změna projektu byla schválena správní radou ve 12/2015. 
Financováním projektu podpořila nadace záchranu hornických památek a seznamování. 

 
PROJEKT 466   ZACHOVÁNÍ A ROZVOJ STÁLÉ EXPOZICE 
    O HISTORII PLYNÁRENSTVÍ

Přihlašovatel:   Klub plynárenské historie, občanské sdružení
Termín realizace:  12/2015
Kategorie:   ÚDRŽBA RŮMYSLOVÉ PAMÁTKY
Nadační příspěvek:  24 000,-Kč

Nadace podpořila úsilí občanského sdružení o udržování a zdokonalování expozice o vývoji a významu 
plynárenství v Moravskoslezském kraji, která je instalována v objektech Národní kulturní památky – 
Důl Michal. Cílem projektu bylo seznamování veřejnos� s průmyslovou historií regionu.
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PROJEKT 467   12. ROČNÍK PODZIMNÍCH SLAVNOSTÍ TŘEBOVICKÝ KOLÁČ

Přihlašovatel:   Slezský soubor Heleny Salichové, občanské sdružení
Termín realizace:  10/2015
Kategorie:   KULTURA
Nadační příspěvek:  50  000,-Kč

Další ročník kulturních slavnos� pořádaných občanským sdružením ve spolupráci s obecním úřadem 
Třebovice. Součás� slavnos� je nejen vystoupení s hudbou country, blues i folkových kapel, ale 
i prezentace ukázek lidového řemesla a atrakcí pro dě�. Cílem projektu byla podpora kultury v  
regionu Moravskoslezského kraje.

PROJEKT 468   OSTRAVA V DŮCHODU, PRŮVODCE PO ZANIKLÉ SLÁVĚ

Přihlašovatel:   Ondřej Durczak, fyzická osoba
Termín realizace:  12/2015
Kategorie:   KULTURA
Nadační příspěvek:  50 000,-Kč

Přihlašovatel projektu vydal publikaci, která zachycuje průmyslovou historii Ostravy ve fotografiích. 
Velmi zdařilé fotografie významných objektů Ostravy jsou doplněny vhodným komentářem. Projekt 
byl přímo podpořen společnos� OVAK a.s. Cílem projektu byla podpora kultury, ale především 
seznamování veřejnos� s průmyslovou - hornickou - historií Ostravy.

PROJEKT 469   VYBAVENÍ EXPOZICE - ŘEDITEL DOLU A ZASEDACÍ MÍSTNOST

Přihlašovatel:   Národní památkový ústav, uzemní správa Kroměříž, 
    Důl Michal, příspěvková organizace
Termín realizace:  11/2015
Kategorie:   ZÁCHRANA PAMÁTEK
Nadační příspěvek:  38 000,-Kč

Realizací projektu rozšířil přihlašovatel počet expozic Národní kulturní památky Důl Michal, 
a to o expozici ukázek kanceláře ředitele dolu a zasedací místnos�. Finančním příspěvkem splnila 
nadace cíl, pro který byla založena a to záchrana památek a seznamování veřejnos� s historií hornictví.
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Oprava kulturní památky STOLÁRNA - LANDEK PARK

PROJEKT 470   BUSTA PRO EMERICHA GABZDYLA

Přihlašovatel:   Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Termín realizace:  12/2015
Kategorie:   KULTURA
Nadační příspěvek:  30 000,-Kč

Přihlašovatel projektu zajis�l zhotovení busty významného ostravského umělce Emericha Gabzdyla. 
Busta byla instalována ve foyer Divadla Antonína Dvořáka. Podporou projektu splnila nadace jeden 
z  cílů, pro které byla založena a to podpora kultury v našem regionu.

PROJEKT 471   HORNICKÉ A HUTNICKÉ SPOLKY ČR A SLOVENSKA

Přihlašovatel:   Sdružení hornických a hutnických spolků, občanské sdružení
Termín realizace:  06/2015
Kategorie:   KULTURA
Nadační příspěvek:  10 000,-Kč

Sdružení vydalo u příležitos� 19. setkání hornických a hutnických měst a obcí pořádaném v Havířově 
brožuru. V této publikaci byly zveřejněny kontaktní údaje všech evidovaných hornických a hutnických 
spolků ČR a Slovenska. Podporou projektu splnila nadace cíl podpory kultury, ale především 
seznamování veřejnos� s historií hornictví a hutnictví.
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