
 

 
 

      

 
 
 

 
 

                                         
               
 
 

 

NG
HODONÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBČANSKÉHO 

SDRUŽENÍ

2013S     7. 4. Slavnostní otevření hřiště
S    24.4. Turistická známka muzea
S     7. 5. Návštěva naftařského muzea Bobrka
S    25.5. Muzejní noc a setkání s naftařskou technikou
S    14-16.6. Geologická exkurze a sběr vzorků 

Silezikum CZ-PL
S    27.6. Scénický dokument SVĚTLO Z HALIČE, 

  slavnostní večer k 100letům naftařiny
S    1.-3.7. Expedice Boryslav - cesta za ropou
S    1.9.-6.9. Scénická inscenace Ropa
S    14.-15.9. Burza minerálů a fosílií
S    8.9. Přednáška na téma: Mineralita vína, Ing. Pavel 

Hromek, Ing. Stanislav Benada

SZaložení facebookových stránek MUZEA
SHodonínský deník: Výbuch v kovárně a pak našli ropné 

ložisko (7/1/2013) 
S5+2 pro hodonínsko: Naftařská tradice začala explozí 

plynu (28/2/2013)    
S5+2 pro hodonínsko: Unikátní muzeum se věnuje 

dobývání (11/4/2013)
S

S GRANTY  a  DÁRCI MUZEA:       
J  Grantová podpora vybudování hřiště od MND a.s.
J  Gratntová podpora vybudování hřiště od Lama s.r.o.
J  Podpora oslav100letého výročí od MND a.s., KaC sro a Lama sro
J  Ing. J. Janas  věnoval hornickou kytli
J  veřejnou službou přispěla i paní Martina Kundratová

  V roce 2013 MUZEUM navštívilo přibližně 
                                                    3 500  návštěvníků 

4. 
VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZAPSANÉHO 

SPOLKU V ROCE 2013

Za projevenou přízeň a pomoc při aktivitách 
občanského sdružení  děkujeme  aktivním 

spolupracovníkům, sponzorům i všem členům 
sdružení, zejména  i L.Blažkovi a P. Dvořákové, kteří 

působili jako aktivní průvodci 

MUZEUM 
NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ

 A GEOLOGIE
zapsaný spolek

Kasárenská ul.1022
695 01 Hodonín
IČ: 266 82 044

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

                                www.mng.webz.cz

Zapsaný spolek (dříve Občanské sdružení) je právnickou osobou a 
jeho právní subjektivita vznikla dnem registrace Stanov příslušným 

správním orgánem, dne 10.11 2004. 
Spolek je nezávislé, nepolitické a nestátní společenství, vzniklé 

v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.

Revizní komise při kontrole hospodaření dne 5.2.2014 
shledala, že prostředky občanského sdružení  byly 

vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení. 
Ztráta roku 2012 byla  z velké části  vyrovnána.

5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2012

VÝNOSY 
Přijaté dary(reklama):                    60 000,-Kč
Vstupné                                         49 387,-Kč
Vstupné(dar) Světlo z Haliče         10 000,-Kč
Úroky:                                                161,- Kč                                  
Výnosy 2012 celkem:                 119 387,-Kč

NÁKLADY 
Mzdové výdaje vč.odvodů           22 640,-Kč 
Materiál                                       13 474,-Kč
Slavnost. večer Světlo z Haliče  33 200,-Kč
Služby/ostatní                             12 976,-Kč
Nájemné:                                    15 075,-Kč
Náklady celkem:                        99 370,-Kč
   
Rozdíl výnosů a nákladů :      +20 017,-Kč

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

ze setkání s naftařskou technikou



1. PROFIL OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Záměrem spolku 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 Spolku:
Správní rada :

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

člen : Mgr.Pavla Dvořáková
Revizní komise :

předseda : ing.Ladislav Blažek
člen : Alexandra Málková

Tyto výkonné orgány sdružení jsou ustanoveny do 18.5.2018

POČET ČLENŮ SPOLKU K  31.12.2013...............54

3. ČINNOST SPLOKU v roce 2013

!       Muzejní noc (23.5.)

!      Otevření Sbírky minerálů, hornin a fosílií

!      Budování Geologické skalky u kozlíku

!      Oživení  kozlíku  1,2t 

!       Burza minerálů a fosílií včetně kolokvia  Geologie a 

víno (14-16.9)

Spolek MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A 
GEOLOGIE vznikl 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 2013 se organizace soustředila 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, setkání s naftařskou technikou
 Připomenutí  100letého výročí naftového podnikání
             Spolupráce s herci skupiny Mezery (Světlo z Haliče)
     3. Poskytování odborných informací
             Odborná vyjádření v médiích                                         
.....4. Rozšiřování a údržba expozic
             kozlíkové čerpadlo 1,2t s funkčním motorem  
   (ing. M Sasín z MND Drilling a.s.
             rtuťový tlakoměr (.....

5. Zahájení budování SBÍRKY MINERÁLŮ, 

HORNIN A FOSÍLIÍ

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
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