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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 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 31.12.2017:
  500 000,-Kč uloženo v dluhopisech CPI 4,85%/2042

u J&T Banky
 21 100 000,-Kč  uloženo 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 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

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 2017

Nadace LANDEK Ostrava v hodnoceném roce 2017 pokračovala v činnos�, pro kterou byla 
zřízena. Sestavila Výroční zprávu, která byla po schválení správní radou zveřejněna na webu nadace.

 Rok 2017 začal pro nadaci netradičně. Nadace obdržela oznámení od Krajského soudu, 
že postupujeme nesprávně při znovuzvolení členů orgánů nadace a to �m, že nedodávala zápisy ze 
svých zasedání správních rad ke znovuzvolení členů orgánů na Krajský soud a to již od roku 2002. Tím 
byla vlastně ohrožena právní existence nadace. Pro řešení této složité situace byla navázána 
spolupráce s advokátní kanceláří. Po složitých jednáních, které trvaly bezmála 9 měsíců, se podařilo 
odstranit nedostatky na obou jednajících stranách. Správní rada a dozorčí rada jsou nyní personálně 
doplněné a usnášeníschopné a jsou zapsány pravomocně do nadačního rejstříku vedeného 
u Krajského soudu v Ostravě.

 Dne 6. dubna zemřel dlouholetý člen správní rady a tajemník nadace pan ing. Jaroslav 
Přepiora. Novým tajemníkem nadace byl k datu 1.5.2017 schválen správní radou její člen pan 
ing. Jaroslav Kubánek. Správní rada byla doplněna na počet členů 10, dle statutu, když byl dne 
24.10. zvolen správní radou nový člen pan Ing. Libor Jalůvka, MBA.

 Nadace k zajištění finančních prostředků ak�vně spolupracovala se sponzory. Přes trvalý 
pokles v získávání prostředků z fundraisingu (za poslední 4 roky o 1/3), nadace zajis�la vyrovnané 
hospodaření, když pokryla financování všech 35 projektů Nadačního programu částkou 1 087 �s. Kč 
a zároveň náklady spojené se správou a provozem nadace.

 Již tradičně nadace připravila, jako vlastní projekt vydání Hornického nástěnného kalendáře 
„Těžní věže 2018", jde již o jeho 20. vydání. Kalendář je mezi širokou veřejnos� oblíben, kladně 
hodnocen a je opět jiný než v roce minulém. Hlavním sponzorem byl Magistrát města Ostravy.

 V průběhu hodnoceného roku představitelé nadace se zúčastňovali řady akcí (viz 
kalendárium) a to nejen v našem regionu, ale také celostátních a v zahraničí. Nadace opakovaně 
obhájila známku kvality udělovanou Fórem dárců do roku 2020.

 Členové naší nadace pánové ing. Jan Kurial a ing. Josef Gavlas byli oceněni Sdružením 
hornických a hutnických spolků ČR za udržování hornických tradic a za jejich ak�vní přístup. 
Členové správní rady se zúčastňují akcí Fóra dárců a KPHMO. Nadace spolupracuje s DOV, 
s VŠB - TÚ HGF, máme zastoupení v sekci Hornických památek V4.

 Věřím, že v roce 2018 nadace zajis� společně se sponzory dostatek finančních prostředků na 
spolufinancování projektů Nadačního programu 2018 a na pokry� potřeb provozu nadace.

 Děkuji všem sponzorům a spolupracovníkům nadace za dosavadní spolupráci a očekávám vaši 
podporu i v roce 2018.

Zdař Bůh!

Ing. Miroslav Lenart, předseda správní rady nadace
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Kalendárium 2017

LEDEN

 24.1.2017 na 204. zasedání Správní rady NLO v Ostravském muzeu bylo pogratulováno 
dlouholetému členovi Správní rady Ing. Janu Kuriálovi k 70. narozeninám s předáním malého 
dárku. Současně byl zvolen novým členem Dozorčí rady Ing. Radim Nováček za odcházejícího 
Mgr. Petra Handla, který již nekandidoval pro další funkční období z pracovních důvodů.

ÚNOR

 21.2.2017 na 205. zasedání Správní rady NLO vyhlásila II. kolo  výběrového řízení Nadačního 
programu 2017 s celkovou výši příspěvků ve výši 916 000,-Kč.

 Správní rada NLO na tomto zasedání schválila účetní uzávěrku a Výroční zprávu za rok 2016.

BŘEZEN

 24.3.2017 se zúčastnil J. Gavlas Výroční schůze Hornického spolku Rozkvět Sedliště.

DUBEN

 6.4.2017 zemřel v nemocnici po krátké nemoci tajemník a zakládající člen Správní rady NLO 
Ing. Jaroslav Přepiora, se kterým jsme se důstojně rozloučili 12.4.2017 v obřadní síni 
krematoria ve Slezské Ostravě.

 21.4.2017 se v Rudolfově uskutečnilo Kolokvium SHHS ČR k udělení cen Český permon 2017, 
kterého se zúčastnil  J. Kubánek.

 25.4.2017 na 207. zasedání Správní rady NLO byl jmenován do funkce tajemníka NLO 
Ing. Jaroslav Kubánek.

 Na tomtéž zasedání bylo schváleno 25 projektů z 32 přihlášených II. kola výběrového řízení 
Nadačního programu 2017 a rozděleno 916 000,-Kč.

KVĚTEN

 1.5.2017 se uskutečnil v komresorovně Landek Parku koncert Májováku, kterého se zúčastnil 
J. Gavlas.

 2.5.2017 se uskutečnila Výroční schůze KPHM v Landek Parku, kterého se zúčastnili M. Lenart, 
J. Kubánek a J. Gavlas.

 12.5.2017 vydáno II. kolo Nadačního programu 2017.
 19.5-21.5.2017 se uskutečnilo 10. Setkání báňských měst a obcí Slovenska v Nové Bani, 

kterého se zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas s bohatým doprovodným programem i návštěvou 
starých důlních štol.

ČERVEN

 16.6.-18.6.2017 se uskutečnilo v Chomutově 21. Setkání hornických měst a obcí ČR, kterého 
se zúčastnil J. Kubánek spolu s KPHM Ostrava.

ČERVENEC

 8.7.2017 se uskutečnily oslavy 90. Výročí KKH Barbora, z.s. v Karviné s hornickým průvodem. 
Průvodu a oslav se zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas.
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SRPEN

 24.8.-26.8.2017 se NLO podílela na organizaci tema�ckého zájezdu pro Hornické spolky ČR 
v Polsku a na Slovensku s fáráním do hlubinného dolu na olověné a zinkové rudy v Bukowno-
Pomorzany, muzeu na�y v Bobrce /Polsko/ a oslavy 500 let královského města Staré Hory 
/Slovensko/, kterého se zúčastnili J. Kubánek a J. Gavlas. 

ZÁŘÍ

 7.9.-10.9.2017 se J. Gavlas zúčastnil tradičních slavnos� Salamandrové dni v Banské Š�avnici 
v rámci oslav 800 let města pod záš�tou prezidenta SR Andreje Kisky.

 9.9.2017 DIAMO, s.p. v součinnos� s KPHM Ostrava a Nadaci LANDEK Ostrava pořádal ,,Den 
otevřených dveří „ na bývalém závodě Petr Bezruč – 175 let otevření jámy Terezie, kterého 
se ak�vně zúčastnil J. Kubánek

 26.9.2017 na 210. zasedání Správní rady NLO bylo vyhlášeno I. kolo Nadačního programu 
2018 s termínem 15.října 2017.

ŘÍJEN

 6.10.2017 se uskutečnil v Mostě 128. Skok přes kůži, kterého se zúčastnili J. Kubánek 
a J. Gavlas.

 16.10.2017 se uskutečnilo na Bolt Tower jednání s vedením DOV o pokračující spolupráci na 
rok 2018 v rámci přátelství.

 24.10.2017 na 211. zasedání Správní rady NLO byl novým členem Správní rady zvolen 
Ing. Libor Jalůvka, MBA.

LISTOPAD

 24.-25.11.2017 proběhla ve Stráži pod Ralskem Valná hromada SHHS ČR s doprovodným 
programem k těžbě uranových rud chemickým způsobem a dekontaminaci dotčeného území 
s účas� J. Kubánka a J. Gavlase.

 28.11.2017 na 212. zasedání Správní rady NLO bylo schváleno 14 projektů z 15-� přihlášených  
pro I. kolo Nadačního programu 2018 a rozdělena částka 248 500,-Kč.

  Na tomto zasedání byl předán vydaný kalendář ,,Těžní věže 2018,, který je realizován za 
finanční podpory MMO ve výši 40000,-Kč.

 Bylo ukončeno řízení s Krajským soudem Ostrava ohledně zápisů členů Správní a Dozorčí rady 
NLO do Nadačního rejstříku, které trvalo od března do listopadu 2017. Členové Správní 
a dozorčí rady NLO jsou zapsání v plném počtu dle Statutu nadace. 

PROSINEC

 5.12.2017 se uskutečnily v Kompresorovně Landek Parku  oslavy Sv. Barbory pro KPHM 
s tradičním focením a křtem knihy,,Pohádky o permonících ostravských šachet,, kterou NLO 
sponzorovala. Oslav se zúčastnili M. Lenart, J. Kubánek a J. Gavlas

 9.12.2017 se uskutečnil ve Stonavě tradiční již 4. Skok přes kůži za účas� 200 krojovaných 
horníků z ČR, Slovenska a Polska.

 18.12.2017 se J. Gavlas zúčastnil Valné hromady Fóra dárců ČR v Praze, která proběhla s malou 
účas�.

 19.12.2017 na 213. zasedání Správní a Dozorčí rady NLO zhodno�l krátce předseda Správní 
rady M. Lenart hlavní body činnos� v roce 2017 a popřál všem členům pevné zdraví, radostné 
proži� Vánoc a nového roku 2018 s předáním malých dárků.
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Hornický kalendář „Těžní věže 2018" 20. vydání - září 2018



Správní rada Nadace LANDEK Ostrava 2017

V dubnu 2017 zemřel člen správní rady Ing. Jaroslav Přepiora. Novým členem správní rady byl zvolen 
Ing. Libor Jalůvka, MBA. Novým tajemníkem místo Ing. Přepiory byl správní radou schválen 
Ing. Jaroslav Kubánek.

Ing. Miroslav Lenart
předseda

Ing. Josef Gavlas
ředitel, člen

Ing. Petr Vychopeň
ekonom, člen

Ing. Jaroslav Přepiora
tajemník, člen do 6.dubna 2017

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 a tajemník od 1.5.2017
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Ing. Libor Jalůvka, MBA
člen od 24.10.2017



Dozorčí rada Nadace LANDEK Ostrava 2017

Novým členem dozorčí rady byl místo Mgr. Petra Handla zvolen Ing. Radim Nováček

Ing. Radim Nováček
člen od 24.1.2017

PhDr. Pavel Hamza 
předseda

Ing. Aleš Stejskal
člen
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10.stretnu�e banských miest a obcí Slovenska 19.-21.5.2017 Nová Baňa



Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky za rok 2017

Příjmy
Příjmy, které nadace v roce 2017 získala, dosáhly výše 1 629 �s. Kč a byly o 6 �s. Kč vyšší než v roce 
2016.
Snížily se příjmy z fundraisingu a reklamní činnos� o 5 �s. Kč na 316 �s. Zvýšil se sice počet donátorů ze 
40 na 41, 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 (OKD a.s., Green Gas DPB, a.s., Expol Trade, s.r.o., Ostravská těžební, a.s., 
THK - ČECHPOL, s.r.o., FITE a.s., POL-ALPEX s.r.o., MARKAGRO, s. r. o., POL-ALPEX s.r.o.) a další 
společnos� a municipality různých důvodů (VEOLIA ENERGIE ČR, a.s., Město Petřvald, Město 
Havířov). 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.
V roce 2017 se nám podařilo získat celkem 2 nové sponzory (Obec Lhotka a Jaroslav Foldyna - Pila 
Raškovice) a uspěly jsme po několika letech se získáním grantu na vlastní projekt Hornického 
kalendáře u SM Ostrava.
Ostatní příjmy, které jsou tvořeny výnosy z nadačního kapitálu, dosáhly 1 313 �s. Kč (nárůst 20 �s. Kč). 
Nadace získala v roce 2017 rovněž 3 věcné dary a to na poskytnu� slevy z nájmu od společnos� Báňské 
projekty Ostrava, na kancelářský papír od společnos� DIAMO a na uspořádáním zasedání správní 
rady v režii Mob Třebovice.
Příjmy z majetku byly použity výhradně na poskytnu� nadačních příspěvků a na úhradu nákladů na 
vlastní správu nadace.

Výdaje 
Celkové výdaje nadace v roce 2017 ve výši 1 608 �s. Kč byly o 16 �s. Kč vyšší než v roce 2016.
Nadace financovala celkem 35 nadačních projektů ve výši 1 089 �s. Kč (rok 2016 - 30 projektů, 
1 109 �s. Kč, tj. snížení o 20 �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 2017.
Náklady na vlastní správu nadace byly vynaloženy ve výši 519 �s. Kč a jsou vyšší o 36 �s. Kč než v roce 
2016. Poměr nákladů na vlastní správu nadace k celkovým vyplaceným příspěvkům, který podle 
ustanovení Statutu nadace nesmí převýšit 50 %, dosáhl 47,6 % (nedočerpání režijních nákladů ve výši 
26 �s. Kč).

HV
HV za rok 2017 skončil přebytkem ve výši 21 �s. Kč. Kumula�vní HV za posledních 7 let činní 268 �s. Kč.

Nadační jmění
Ve struktuře a výši nadačního jmění nedošlo v roce 2017 k žádným změnám. 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 CPI 
(4,85%/2042, 0,5 mil. Kč).
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Finanční prostředky
Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně dosáhly ke dni 31.12.2017 výše 736 �s. Kč (snížení 
opro� roku 2016 o 3 �s. Kč, zvýšení za posledních 7 let o 237 �s. Kč) a vytvářejí tak dostatečnou rezervu 
pro činnost v nadaci v dalších letech.

Pohledávky, závazky
Veškeré pohledávky a závazky za rok 2017 byly k 15. lednu 2018 uhrazeny.

Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků 
podle §353 až 356 NOZ za rok 2017

§353
Nadace neposkytla nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu, ani osobě jim blízké.

Z důvodu zvláštního zřetele, vyvolané na straně zakladatele změnou okolnos� poskytla nadace 
nadační příspěvky svému zakladateli, Klubu přátel Hornického muzea (KPHM) a to na 7 projektů 
(č. 503, 504, 505, 506, 507, 524, a 525 z Nadačního programu 2017) v celkové výši 138 019 Kč. 
Rozhodla o tom správní rada nadace na svých zasedáních 25. října 2016 a 23. května 2017 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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21. setkání Hornických a hutnických měst a obcí Chomutov - červen 2017



Loga dárců 2017

LUDGEŘOVICE

BOHUMÍN

MĚSTA:

OBCE:

MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY:

RBP POJIŠŤOVNA

BANKY 
A POJIŠŤOVNY:

ORLOVÁ

FYZICKÉ OSOBY:

JAROSLAV FOLDYNA - Pila Raškovice

TOMÁŠ KÁŇA

ING. JITKA VARECHOVÁ

MAXMILIÁN ŠIMEK

ŠILHEŘOVICE

SLEZSKÁ OSTRAVAVÍTKOVICEPORUBAMICHÁLKOVICEPETŘKOVICE
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SVIADNOV MARKVARTOVICEHORNÍ SUCHÁ

TŘEBOVICE KRÁSNÉ POLE

STONAVA

LHOTKA



SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

PODNIKY A PODNIKATELÉ:

Děkujeme všem sponzorům za finanční podporu, která nám 
umožnila naplnění nadačního programu 2017.
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Vyhodnocení nadačního programu roku 2017

Do Nadačního programu roku 2017 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 36 projektů 
včetně jednoho vlastního projektu. Bylo realizováno 35 projektů, jeden byl zrušen na vlastní žádost 
žadatele. Všechny projekty byly zařazeny do kategorie Kultura. Nadační program pro rok 2017 byl 
realizován následovně:

PROJEKT 502   KONCERTNÍ ČINNOST V ROCE 2017
Přihlašovatel:   Symfonický dechový orchestr Májovák, Karviná, z.s.
Ukončení realizace:  4/2017
Celkový rozpočet:  57 216 Kč
Nadační příspěvek:  40 000 Kč

Projekt řešil již tradiční podporu nadace orchestru Májovák a příspěvek na jeho koncertní vystoupení 
včetně koncertu v bývalé kompresorovně na Landek Parku. Cílem projektu byla podpora kultury 
a rovněž seznamování veřejnos� s historií hornictví, ke kterému dechovka rozhodně patří.

PROJEKT 503   NÁKUP AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘEDNÁŠEK
Přihlašovatel:   Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:  5/2017
Celkový rozpočet:  15 000 Kč
Nadační příspěvek:  10 000 Kč

Nadace přispěla na  zakoupení přenosné audiovizuální techniky pro zajištění ozvučení přednášek 
Klubu přátel hornického muzea Ostrava. Projekt splnil stanovený cíl – podporu kultury pro hornickou 
veřejnost.

PROJEKT 504   21. SETKÁNÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH MĚST ČR 
    V CHOMUTOVĚ
Přihlašovatel:   Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:  6/2017
Celkový rozpočet:  35 315 Kč
Nadační příspěvek:  25 000 Kč

Projekt řešil účast členů KPHMO na 21. setkání hornických a hutnických měst a obcí v Chomutově, 
které se koná jednou ročně. Členové se zde prezentovali v hornických uniformách průvodem městem. 
Byl naplněn cíl projektu-podpora hornických tradic a rovněž seznamování veřejnos� s historií 
hornictví.

PROJEKT 505   HORNICKÝ ZPRAVODAJ
Přihlašovatel:   Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:  11/2017
Celkový rozpočet:  59 700 Kč
Nadační příspěvek:  40 000 Kč

Projekt řešil podporu pro další ročník vydávání čtvrtletníku KPHMO. Zpravodaj informuje o činnos� 
Klubu a dalších hornických neziskových organizací a je doplňován příspěvky dopisovatelů z celé ČR. 
Cílem projektu byla nejen podpora kultury, ale především seznamování veřejnos� s historií hornictví, 
jeho vývojem a významem.
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PROJEKT 506   SVÁTEK SV. BARBORKY – SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU
Přihlašovatel:   Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  19 500 Kč
Nadační příspěvek:    8 500 Kč

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

PROJEKT 507   PLENÁRNÍ SCHŮZE KPHMO
Přihlašovatel:   Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:  5/2017
Celkový rozpočet:  15 500 Kč
Nadační příspěvek:    8 500 Kč

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

PROJEKT 508   FÁRÁME DO KNIHOVNY
Přihlašovatel:   Knihovna města Ostravy
Ukončení realizace:  8/2017
Celkový rozpočet:  6 000 Kč
Nadační příspěvek:  5 000 Kč

Knihovna města Ostravy organizovala akce zaměřené na hornickou a průmyslovou minulost 
Moravskoslezského kraje a její přiblížení mladší generaci. V rámci tohoto projektu bylo uskutečněno 
23 akcí, kterých se zúčastnila především mladší generace. Projekt splnil stanovený cíl-podporu kultury 
a seznámení veřejnos� s historií a tradicemi hornictví.

PROJEKT 509   POZNEJ HAVÍŘOV
Přihlašovatel:   Městská knihovna Havířov
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  20 421 Kč
Nadační příspěvek:  10 000 Kč

Městská knihovna spolupracuje s nadaci na modernizaci výstavní expozice věnované Havířovu. Bylo 
vyrobeno 10 zcela nových výstavních panelů, které přibližují návštěvníkům historii města a zachycují 
počátky budování města. Výstava je doplněna 60 dobovými fotografiemi a historickými filmy. Byl 
splněn cíl projektu-podpora kultury.
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PROJEKT 510   KONCERT V KROMĚŘÍŽI U PŘÍLEŽITOSTI HORNICKÝCH
     SLAVNOSTÍ
Přihlašovatel:   Hornický pěvecký sbor KLADNO, spolek
Ukončení realizace:  5/2017
Celkový rozpočet:  64 130 Kč
Nadační příspěvek:  20 000 Kč

Hornický pěvecký sbor KLADNO s podporou nadace uspořádal slavnostní koncert u příležitos� 
tradičních Hornických hudebních slavnos�, které se pořádají již téměř dvacet let. Finanční příspěvek 
byl použit na úhradu dopravních nákladu pěveckého sboru. Byl tak naplněn cíl projektu - podpora 
kultury.

PROJEKT 511   2O. VÝROČÍ PŘEDSTAVENÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Přihlašovatel:   Ilona Kučerová
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  281 000 Kč
Nadační příspěvek:    10 000 Kč

Divadlo loutek Ostrava uspořádalo dvacet představení zpívaného a hraného divadla sestaveného 
podle díla Josefa Čapka a to ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským. Projekt splnil 
stanovený cíl - podpora kultury v regionu Moravskoslezského kraje.

PROJEKT 512   MEZINÁRODNÍ LOUTKÁŘSKÝ FESTIVAL SPECTACULO INTERESSE
Přihlašovatel:   Divadlo loutek Ostrava
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  3 392 000 Kč
Nadační příspěvek:       20 000 Kč

Divadlo loutek uspořádalo s podporou nadace 12. ročník mezinárodního loutkářského fes�valu 
v regionu Moravskoslezského kraje. Město Ostrava se stalo na dobu 1 týdne centrem světového 
loutkářského umění. Celkem se do přehlídky přihlásilo více než 100 představení, z nichž dramaturgická 
rada vybrala to nejlepší. Projekt splnil stanovený cíl, podpora kultury v regionu Moravskoslezského 
kraje.

PROJEKT 513   SLEZSKO-OSTRAVSKÝ ROCKFEST 2017
Přihlašovatel:   Kultura pro Slezskou Ostrava
Ukončení realizace:  9/2017
Celkový rozpočet:  230 000 Kč
Nadační příspěvek:    30 000 Kč

Nadace podpořila již 10.ročník hudebního fes�valu pořádaného v prostředí Slezskoostravského 
hradu. Na fes�valu vystoupily mladé a začínající kapely, které často zaujaly i rodiny návštěvníků. Cílem 
projektu byla podpora kultury v regionu Moravskoslezského kraje.
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PROJEKT 514   HORNICKÉ DNY 2017
Přihlašovatel:   Obec Horní Město
Ukončení realizace:  9/2017
Celkový rozpočet:  275 044 Kč
Nadační příspěvek:    30 000 Kč

Obec Horní Město uspořádala již 5. ročník hornických slavnos� v mikroregionu Rýmařovska, který je 
tradičním hornickým regionem. Konkrétním cílem projektu je podpora kultury a obnovení tradičních 
Hornických dnů.

PROJEKT 515   TĚŽNÍ VĚŽE – HORNICKÝ KALENDÁŘ 2018
Přihlašovatel:   Nadace LANDEK Ostrava
Ukončení realizace:  11/2017
Celkový rozpočet:  110 000 Kč
Nadační příspěvek:    60 000 Kč

Vydání jubilejního, již 20. ročníku Hornického kalendáře s mo�vy těžních věží 2018 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 Ostravy ve výši 40.000,-Kč, 
Městského obvodu Petřkovice ve výši 10.000,-Kč a Báňských projektů Ostrava. Jako podklad byly 
použity fotografie důlních věží a povrchových zařízení související s důlním provozem včetně nového 
barevného provedení. Cílem projektu byla nejen podpora kultury, ale i seznamování veřejnos� 
s historií hornictví.

PROJEKT 516   IV. SKOK PŘES KŮŽI
Přihlašovatel:   Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  140 000 Kč
Nadační příspěvek:    40 000 Kč

Projekt řešil již IV. Skok 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 517   KONCERTNÍ SEZÓNA 2017
Přihlašovatel:   Mužský pěvecký sbor Vítkovice, z.s.
Ukončení realizace:  11/2017
Celkový rozpočet:  90 000 Kč
Nadační příspěvek:  20 000 Kč

Projekt řešil podporu pro koncertní vystoupení Mužského pěveckého sboru Vítkovice v roce 2017 
v Ostravě, v různých domovech důchodců a �m přispěl k oslavám 750 let města Ostravy. Cílem 
projektu byla podpora kultury v regionu.
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PROJEKT 518   UMĚNÍ HORNICTVÍM KOŘENĚNÉ
Přihlašovatel:   Městská knihovna Havířov
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  10 271 Kč
Nadační příspěvek:    5 000 Kč

Nadace podpořila vydání básnické sbírky POEZIE HORNICTVÍM KOŘENĚNÁ. Sbírka obsahuje 
50 básní od autora Ing. Jaroslava Minky, člena KPHMO, které byly vydány v původní neupravené 
podobě. Publikace vyšla nákladem 190 vý�sků. Byl tak splněn cíl projektu podpora kultury v regionu.

PROJEKT 519   OPRAVA STŘECHY KAPLIČKY SV. BARBORY V AREÁLU LANDEK      
PARKU
Přihlašovatel:   Dolní oblast Vítkovice
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  71 100 Kč
Nadační příspěvek:  60 000 Kč

Nadace svým příspěvkem přispěla k záchraně historické, ale i umělecko-řemeslné hodnotě objektu 
kapličky sv. Barbory, která doplňuje celkovou koncepci sbírkotvorné činnos�, kterou správa Landek 
Parku dlouhodobě vyvíjí při záchraně hornického dědictví.  Byl splněn cíl projektu-záchrana hornické 
památky.

PROJEKT 520   OPRAVA STŘECHY BÝVALÉHO SKLADU V AREÁLU LANDEK 
PARKU
Přihlašovatel:   Dolní oblast Vítkovice
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  276 847 Kč
Nadační příspěvek:  240 000 Kč

Finanční prostředky Nadace LANDEK Ostrava byly použity na úhradu opravy historického objektu 
bývalého skladu sypkých hmot postaveného ve stylu průmyslové secese v areálu Landek Parku. Byl 
splněn cíl projektu-záchrana hornické památky a rovněž seznamování veřejnos� s historií hornictví.

PROJEKT 521   OPRAVA A REKONSTRUKCE STARÝCH HORNICKÝCH ZNAKŮ 
    A PEČETÍ
Přihlašovatel:   Hornicko-historický spolek Stříbro
Ukončení realizace:  10/2017
Celkový rozpočet:  78 000 Kč
Nadační příspěvek:  30 000 Kč

Hornicko-historický spolek Stříbro trvale připomíná slavnou hornickou historií dobývání stříbrných, 
olověných a zinkových rud v historických prostorách národní kulturní památky Městské muzeum 
Stříbro. Nadace přispěla na opravu a rekonstrukci starých hornických znaků a peče�. Svou historickou, 
ale i umělecko-řemeslnou hodnotou tak doplňují celkový koncept sbírkotvorné činnos�. Cíl projektu 
byl splněn- záchrana hornického dědictví.
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PROJEKT 522   HISTORICKÝ VÝVOJ DŮLNÍ DEGAZACE
Přihlašovatel:   Klub plynárenské historie, obč. sdružení
Ukončení realizace:  11/2017
Celkový rozpočet:  50 000 Kč
Nadační příspěvek:  10 000 Kč

Přihlašovatel projektu – Klub plynárenské historie -  pracuje na zachování stále expozice o historii 
plynárenství na dole Michal a její rozšíření o vývoji důlní degazace na dolech OKR. Byl naplněn cíl 
projektu - záchrana hornického dědictví a seznámení návštěvníků v expozici o historii plynárenství.

PROJEKT 523   ZACHOVÁNÍ A ROZVOJ STÁLÉ EXPOZICE O HISTORII   
    PLYNÁRENSTVÍ NA OSTRAVSKU
Přihlašovatel:   Klub plynárenské historie, obč. sdružení
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  41 000 Kč
Nadační příspěvek:  15 000 Kč

Klub plynárenské historie průběžně udržuje a doplňuje v historických prostorách národní kulturní 
památky Dolu Michal v Ostravě - Michálkovicích stálou expozici, která je instalovaná v bývalé 
rozvodně. Svou historickou, ale i umělecko-řemeslnou hodnotou doplňuje celkový koncept 
sbírkotvorné činnos�. Tím byl naplněn cíl projektu-záchrana hornického dědictví a současně 
seznamování veřejnos� a průmyslovou historií Ostravy.

PROJEKT 524   SBORNÍK PŘEDNÁŠEK ZE SEMINÁŘE K 30.VÝROČÍ ZALOŽENÍ   
    KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ
Přihlašovatel:   Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:  11/2017
Celkový rozpočet:  29 700 Kč
Nadační příspěvek:  25 000 Kč

KPHMO vydal Sborník přednášek ze semináře k 30. výročí založení Klubu přátel hornického muzea 
v Ostravě. Publikace je určena pro účastníky semináře na VŠB - TÚ, do knihoven ČR, kolek�vním 
členům KPHMO a partnerům. Projekt splnil stanovený cíl – podpora kulturya současně seznamování 
veřejnos� s průmyslovou historií Ostravy.

PROJEKT 525   POHÁDKY O PERMONÍCÍCH Z OSTRAVSKÝCH ŠACHET
Přihlašovatel:   Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  76 475 Kč
Nadační příspěvek:  25 000 Kč

KPHMO vydal knihu pohádek, kterou napsala paní Marie Szo�ková - Bergerová, členka havířovské 
pobočky KPHMO, především pro členy Klubu přátel hornického muzea. Byl tak splněn cíl projektu-
podpora kultury a rovněž seznamování veřejnos� s historií hornictví.
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PROJEKT 526   HORNICKÉ SLAVNOSTI 2017
Přihlašovatel:   Společnost přátel Rudolfova
Ukončení realizace:  6/2017
Celkový rozpočet:  205 000Kč
Nadační příspěvek:    10 000 Kč

Přihlašovatel projektu jako každý rok organizuje „Hornické slavnos�“, což je setkání svých členů 
a příznivců hornictví nejen z Jižních Čech. Cílem projektu je podpora kultury a udržování hornických 
tradic a seznamování veřejnos� s historií rudného hornictví.

PROJEKT 527   POŘÍZENÍ NOVÝCH KROJŮ
Přihlašovatel:   Kroužek krojovaných horníků Dolu Fran�šek, obč. sdružení
Ukončení realizace:  6/2017
Celkový rozpočet:  35 000 Kč
Nadační příspěvek:  30 000 Kč

Nadace podpořila pořízení nových hornických stejnokrojů, ve kterých členové Kroužku krojovaných 
horníků Dolu Fran�šek důstojně reprezentují hornický spolek nejen na území ČR, ale i v zahraničí. 
Cílem projektu byla podpora hornických tradic a seznamování veřejnos� s historií hornictví.

PROJEKT 528   HONĚNÍ KRÁLE VE LHOTCE 2017
Přihlašovatel:   Statutární město Ostrava, MOb Lhotka,
Ukončení realizace:  6/2017
Celkový rozpočet:  572 071 Kč
Nadační příspěvek:    10 000 Kč

Městský obvod Lhotka Statutárního města Ostrava uspořádal tradiční kulturní program„Honění krále 
ve Lhotce 2017“. Je to již 46. ročník tradičních lidových slavnos�. Cílem projektu byla podpora kultury 
v regionu.

PROJEKT 529   14. ROČNÍK PODZIMNÍCH SLAVNOSTÍ“TŘEBOVICKÝ KOLÁČ“
Přihlašovatel:   Slezský soubor Heleny Salichové z. s.
Ukončení realizace:  11/2017
Celkový rozpočet:  1 300 000 Kč
Nadační příspěvek:       35 000 Kč

Nadace podpořila 14. ročník lidových slavnos� v areálu Třebovického parku v Městském obvodě 
Ostrava – Třebovice. Slezský soubor Heleny Salichové zde zorganizoval přehlídku cimbálových muzik, 
folklorních souborů a žánrových kapel a současně zajis�l doprovodný program - ukázku lidových 
řemesel. Cílem projektu byla podpora kultury v regionu.
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PROJEKT 530   AKCE POŘÁDANÉ K 90. VÝROČÍ SPOLKU
Přihlašovatel:   Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s.
Ukončení realizace:  11/2017
Celkový rozpočet:  500 000 Kč
Nadační příspěvek:    40 000 Kč

Nadace podpořila oslavy 90. výročí vzniku kroužku krojovaných horníků Barbora. Slavnostní průvod 
městem se uskutečnil po slavnostním položení ky�ce k památníku obětem důlních neštěs� v Karviné. 
Byla vyhodnocena dosavadní činnost spolku a oslava výročí byla podpořena vystoupením hornického 
souboru z Polska. Byl tak naplněn cíl projektu-podpora hornických tradic a rovněž seznamování 
veřejnos� s historií hornictví.

PROJEKT 531   ŽACLÉŘSKÉ DOLY 1570-1992
Přihlašovatel:   Jiří Maurer
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  125 000 Kč
Nadační příspěvek:    35 000 Kč

Výsledkem projektu je barevná publikace, která představuje historií hornictví na Žacléřsku od 
samotných začátků až do roku 1992, která popisuje vliv rozvoje hornictví v jednotlivých etapách 
s bohatým obrazovým materiálem z archivu, které tento vývoj dokumentují. Projekt splnil stanovený 
cíl – podporu kultury a současně seznamuje veřejnost s historií hornictví na Žacléřsku, jeho vývojem 
a významem.

PROJEKT 532   MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL MICHALFEST 2017
Přihlašovatel:   Statutární město Ostrava, Mob Michálkovice, územně samosprávný
Ukončení realizace:  11/2017
Celkový rozpočet:  1 300 000 Kč
Nadační příspěvek:       30 000 Kč

Nadace v rámci projektu podpořila 5. ročník mul�žánrového fes�valu v roce 2017 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 533   HORNICKÝ FOTOKOUTEK
Přihlašovatel:   Důl Jan Šverma o.p.s.
Ukončení realizace:  11/2017
Celkový rozpočet:  13 878 Kč
Nadační příspěvek:    5 000 Kč

Důl Jan Šverma nechal zhotovit 5 kusů auten�ckých fáracích oděvů, ušitých pro fotografické účely. 
Tyto jsou k dispozici turistům, kteří přijdou na prohlídku Měděného dolu Bohumír v Jívce na 
Trutnovsku. Cílem projektu je podpora kultury, ale především seznamování veřejnos� s historií 
hornictví jeho vývojem a významem.
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PROJEKT 534   ŽIVOTODÁRNÉ ÚDOLÍ - PUBLIKACE
Přihlašovatel:   Okrašlovací spolek ROZHLEDNA
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  60 000 Kč
Nadační příspěvek:  25 000 Kč

Okrašlovací spolek ROZHLEDNA vydal publikaci „Životodárné údolí“. Mapuje historií Lázni Skalka, 
které byly v roce 1909 zakoupeny Kamenouhelným společenstvem pro Moravsko-Ostravský okres 
revírního horního úřadu a prak�cky až do roku 1951 byl tento objekt „Léčebným ústavem pro 
horníky“. Cílem projektu byla nejen podpora kultury, ale především seznamování veřejnos� s historií 
hornictví, péče o horníky a jeho významem v Beskydech.

PROJEKT 535   ČERNÉ ZLATO V MAPÁCH
Přihlašovatel:   Národní památkový ústav – správa Dolu Michal
Ukončení realizace:  8/2017
Celkový rozpočet:  41 000 Kč
Nadační příspěvek:  16 000 Kč

Projekt řešil získání vlastnického práva na 8 kusů důlních map z 19. stole�, které byly zaevidovány jako 
sbírkové předměty,včetně formy naby� majetku.Byl tak naplněn cíl projektu-obohacení sbírek, 
záchrana technické hornické památky a současně seznamování veřejnos� a průmyslovou historií 
Ostravy.

PROJEKT 536   PETR BEZRUČ 150
Přihlašovatel:   Slezské zemské muzeum Opava
Ukončení realizace:  12/2017
Celkový rozpočet:  1 195 000 Kč
Nadační příspěvek:        20 000 Kč

Slezské zemské muzeum Opava uspořádalo oslavy 150 let od narození slezského básníka Petra 
Bezruče. Součás� oslav bylo nové vydání Slezských písní, které bylo připravováno s 81 současnými 
výtvarnými umělci. Součás� byla literárně vědecká konference za přispění Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity. Byl tak naplněn cíl projektu - podpora hornických tradic a rovněž seznamování 
veřejnos� s kulturou a historií hornictví.
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Projekt 534 - publikace Životodárné údolí
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Socha horníka LANDEK PARK Petřkovice




