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HODONÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBČANSKÉHO 

SDRUŽENÍ

2012S    4.4.  Studio Česko- Radiožurnál – Břidličný plyn
S    23. 4. Návštěva Paula Hellmana, potomka  

 F. Redlicha
S    25.5. Muzejní noc s ukázkou šermířského umění 

skupiny Dračí úsvit
S    8.-9.9. Burza minerálů a fosílií
S    8.9. Přednáška na téma: Mineralita vína, Ing. Pavel 

Hromek, Ing. Stanislav Benada
S    25. 10. Mezinárodní konference: Mýty o plynu z 

břidlic (Stanislav Benada) – Národní strojírenský 
klastr, Ostrava – Vítkovice

S   Sborník textů Břidličný plyn, Energetická revoluce, 
CEP č. 99/2012 – článek Mýty o plynu z břidlic

S    30.10 Exkurze Masarykovy univerzity 
S    2.11. Okno do světa - první kroky do praxe UP-OL

GRANTY  a  DÁRCI MUZEA:
  výstavba dětského hřiště  u muzea byla finančně podpořena  
 společnstmí MND a.s. a Lama s.r.o
J  veřejnou službou přispěla i paní Martina Kundratová

  V roce 2012 MUZEUM navštívilo přibližně 
                                                    3 500  návštěvníků 

4. 
VÝZNAMNÉ AKTIVITY OBČANSKÉHO 

SDRUŽENÍ V ROCE 2012

Za projevenou přízeň a pomoc při aktivitách 
občanského sdružení  děkujeme  aktivním 

spolupracovníkům i všem členům sdružení, zejména  i 
L.Blažkovi a P. Dvořákové, kteří působili jako aktivní 
průvodci a Pavlu Dvořákovi, který vyrobil velkou část 

prvků hřiště.

MUZEUM 
NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ

 A GEOLOGIE
Občanské sdružení
Kasárenská ul.1022

695 01 Hodonín
IČ: 266 82 044

Tel.: 604 413 665 
e-mail: mng.hodonin@seznam.cz

                                www.mng.webz.cz

Občanské sdružení je právnickou osobou a jeho právní subjektivita 
vznikla dnem registrace Stanov příslušným správním orgánem, 

dne 10.11 2004. 
Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní společenství, vzniklé 

v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.

Revizní komise při kontrole hospodaření dne 13.2.2013 
shledala, že prostředky občanského sdružení  byly 

vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení. 
Ztráta vzniklá v souvislosti s výstavbou hřiště  je kryta 

příspevkem od společnosti Lama v lednu 2013.

5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2012

VÝNOSY 
Přijaté dary:                                   75 000,-Kč
Vstupné                                         43 101,-Kč
Úroky :                                               166,- Kč 
Překlnovací půjčka:                         5 000,-Kč                                   
Výnosy 2012 celkem:                 123 267,-Kč

NÁKLADY 
Mzdové výdaje vč.odvodů          41 230,-Kč 
Materiál - hřiště                          87 060,-Kč
Materiál/poplatky:                         3 317,-Kč
Služby/ostatní                              5 559,-Kč
Nájemné:                                   15 000,-Kč
Náklady celkem:                      151 029,- Kč
   
Rozdíl výnosů a nákladů :    - 27 011 Kč

Předseda správní rady      Stanislav BENADA, Ph.D.   v.r.

budování hřiště

vystavovatelé na burze



1. PROFIL OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Záměrem občanského sdružení je provozovat ve 
městě Hodonín Muzeum naftového dobývání a 

geologie a zachovat tak odkaz dědictví naftového 
průmyslu v našem regionu, jehož počátky spadají

do začátku 20.století.

Výkonný orgán Sdružení:
Správní rada Sdružení:

předseda Sdružení: ing.Stanislav Benada PhD.
místopředseda Sdružení: RNDr.Hedvika Thonová

člen : RNDr. Jana Hudcová
Revizní komise Sdružení :

předseda : ing.Ladislav Blažek
člen : Alexandra Málková

Tyto výkonné orgány sdružení jsou ustanoveny do 17.6.2013

POČET ČLENŮ SDRUŽENÍ K  31.12.2012...............52

3. ČINNOST SDRUŽENÍ v roce 2012

 

!     Slavnostní otevření  dětského hřiště (7.4.)

!     Muzejní noc a setkání s naftařskou technikou (18.5)

!     Slavnostní večer s scénickou iscenací Světlo z Haliče 

v sále Evropa v Hodoníně (27.6)

!       Burza minerálů a fosílií včetně kolokvia  Geologie a 

víno a přednášky 100 let o objevu ropy ve  

vídeňské pánvi(13-16.9)

!       získání Turistické známky muzea

Občanské sdružení MUZEUM NAFTOVÉHO 
DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE vzniklo jako dobrovolné      

a neziskové společenství lidí, kteří projevují zájem 
seznamovat se s tradicí naftového podnikání na území 
České a Slovenské republiky, zachovat a zpřístupnit 

doklady historických i současných metod průzkumu a 
těžby přírodních uhlovodíků.  Jejich záměrem je rovněž 

popularizovat znalosti o vzniku a akumulaci ropy               
a zemního plynu, těžebních metodách a dopadu průzkumu  

  a těžby na životní prostředí.

MUZEUM JE ČLENEM
ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

V  roce 2012 se občanské sdružení  soustředilo na několik 
základních  oblastí:

     1.Vzdělávací a osvětová činnost
 Důraz na exkurze pro ZŠ školy
 Rozšíření spolupráce s univerzitami –MUNI, UP 
 Facebookové stránky – vytvoření a správa  
 Přednášková činnost    
 Týdenní praxe pro střední školy
    2. Muzeum jako místo setkávání
 Pořádání Burzy minerálů a fosílií
 Muzejní noc     
 Zahájení budování dětského hřiště u muzea
     3. Poskytování odborných informací
             Odborná vyjádření v médiích   
 Článek ve sborníku CEP: Mýty o plynu z břidlic
             Přednášky:  UP 
     4. Rozšiřování a údržba expozic
             perforátor (LAMA), gas analyzatory (RWE)
            vzorky ropy (vlastní sběr PL a od MND a  
 věci z pozůstalosti dr. Kozla

5. Zahájení budování systematizovaného knižního 

archivu

3. 
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

     Udržení a rozvoj muzea je založen na neziskovém 
principu, kdy veškeré výnosy z činnosti jsou opět vkládány 
ve prospěch občanského sdružení. Hlavním cílem činnosti 
sdružení je  udržení a rozvoj muzea s tématikou průzkumu, 
těžby, skladování a distribuce přírodních uhlovodíků. 
Cílem je také shromažďování tématických dokumentů, 
popularizace oboru, podpora vzdělávacích programů a 
také  turistického ruchu  a  v našem městě.
    Nedílnou součástí činnosti, byla a je dobrovolná činnost 
členů občanského sdružení, kteří během roku pracovali na 
tomto projektu bez nároku na jakýkoliv honorář.

- Úprava venkovních a vnitřních prostor
- Údržba a doplňování  exponátů, panelů, popisů ap.  
- Údržba venkovních exponátů
- Průvodcovská činnost

Paul Hellmann
potomek F.Redlicha

údržba u památníku NESYT

Připomenutí100 let výročí naftařské tradice
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