
 

 
 

      

 
 
 

 
 

                                         
               
 
 

 

NG
HODONÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZAPSANÉHO 

SPOLKU

2016

S   dokončení a odevzdání projektu “Toulky po 
naftařském příhraničí”

S   realizace 1. etapy archivace knižního fondu
S   instalace  exponátů - daru od VŠB-TU Ostrava: 

VRTNÝ STEND, PÍSTOVÉ VÝPLACHOVÉ 
ČERPADLO, LPV ČERPADLO 4X6

S     rozšíření expozice  o vzorky z okolí Nové Vši u 
Rýmařova, Příbrami a ......

S   zahájení sběru nahrávek pamětníků, dohledání dcery 
býv. ředitele Perutky

S  obnova technického sálu
S   Mediální výstupy:
S24.10.2015 -ČT1 - Týden v regionech
S13.7.2015 -ŽIVOT: Ropa z Moravy a zo Záhoria 
pomáha liečiťkožné choroby, potvrdila to aj klinická 
štúdia!
S14.6.2015 idnes.cz- Lupénku léčí ropa 

Hodonína.Odborníky zaskočila její účinnost
S20.5.2015 -Rozhlas.cz - Hodonínská ropa by se mohla 

prodávat v lékárnách. Pomáhá léčit kožní nemoci
S5.2015 - Do muzea zavítají amoniti
S15.9.2015- TV Slovácko- Burza minerálů

ROZŠÍŘENÍ VNĚJŠÍ EXPOZICE
 GRANTY  a  DÁRCI MUZEA:
  

J produkční kříže (RWE, Tvrdonice)
J rozšiřovač s dlátem (Palivový kombinát Ústí)
J olejový separátor ( MND Drilling, a.s.) 
J PC - osciloskop napojený na geofon (W. Kozdeba)
J dary do sbírek minerálů a hornin

4. 
VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZAPSANÉHO 

SPOLKU V ROCE 2015

Za projevenou přízeň a pomoc při aktivitách spolku 
MNG děkujeme aktivním spolupracovníkům, 

sponzorům i všem členům, zejména  
 S. Benadovi,  L. Blažkovi a P. Benadové, kteří 

působili jako aktivní průvodci a dále J. Balgovi, S. 
Málkové,  L. Benadové, R. Čapkové  a jejich rodinám 

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
            http://www.virtualczech.cz/muzeumnafty/

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 3.2.2016 
shledala, že prostředky spolku byly vynaloženy v souladu 
se stanovami a posláním sdružení. Ztráta  byla  hrazena z 

výnosů minulých let.

5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2016

VÝNOSY 
Přijaté dary(reklama):                              0,-Kč
Vstupné                                         80 817,- Kč
        
č                                  
Výnosy 2016 celkem:                80 817,-Kč

NÁKLADY 
Mzdové výdaje vč.odvodů           29 412,-Kč 
Materiál                                        9 982,-Kč
Služby/režie/ostatní                     6 323,-Kč
Nájemné:                                    15 100,-Kč
Náklady celkem:                        60 817,-Kč
   
Rozdíl výnosů a nákladů :  + 20 010,-Kč
 
byla změněna banka pro běžný účet na FIO banku                                               

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

http://www.mng.webz.cz


1. PROFIL ZAPSANÉHO SPOLKU

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 Benadová
Revizní komise :

předseda : ing.Ladislav Blažek
člen : Alexandra Málková

Tyto výkonné orgány sdružení jsou ustanoveny do 18.5.2018

POČET ČLENŮ SPOLKU K  31.12.2016...............60

3. ČINNOST SPLOKU v roce 2015

!      Příprava přeshraničního projektu “Toulky 

ponaftařském příhraničí (s městem Gbely a 

hvězdárnou Val. Meziříčí)

!      Dokončit obnovu vnější expozice (geopark)

!      Burza minerálů a fosílií  5. ročník

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 2015 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 –  správa   
Přednášková činnost    
    2. Muzeum jako místo setkávání
 Pořádání Burzy minerálů a fosílií
 Muzejní noc
 Správa a zvelebování okolí muzea
     3. Poskytování odborných informací
             Odborná vyjádření v médiích
 Propagace                                         
.....4. Rozšiřování a údržba expozic
             olejový separátor, výplachová čerpadla, produkční 
 kříže, sbírky  

5. Budování SBÍRKY MINERÁLŮ, HORNIN A 

FOSÍLIÍ

3. 
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

SPOLKU

     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


