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Přehled o činnosti a hospodaření Nadačního fondu Historie 

dobrodružství 

 

Úvodní slovo 

Vážení partneři, spolupracovníci, přátelé, 

Nadační fond Historie dobrodružství předkládá svou první výroční zprávu, kterou se současně 

ohlíží za prvním rokem své existence. Náš nadační fond není samoúčelný a nechtěl pouze rozmnožit 

počet stávajících institucí podobného typu v České republice. Chtěl něco jiného. Jeho zakladatelé – 

Marek Hýža, Martin Krejsa, Jerzy Porebski, Petr Piechowicz a Josef Wagner – byli vedeni myšlenkou 

zachytit dějiny českého a československého dobrodružství a rozšiřovat znalosti o těchto dějinách. I 

když za sebou ještě nemáme natolik dlouhý časový úsek, abychom mohli zodpovědně říci, zda jsme 

tak úspěšní, jak jsme si předsevzali, z naší zprávy uvidíte, že se nám už něco podařilo. Několik 

projektů se již rozběhlo, další jsou před realizací, některé už ve stadiu příprav. Chci touto cestou 

především poděkovat všem, kdo naše úsilí pochopili, a tím nám významně pomohli. Na prvním místě 

jsou to naši partneři – donátoři. Bez nich bychom žádnou činnost rozvíjet nemohli. Vedle nich jsme 

však nalezli řadu pomocných rukou a hlav, které spolu s námi vytvářejí projekty, s nimiž společně 

vstupujeme na vysněnou cestu. Rád bych rovněž poděkoval kolegyním a kolegům ve správní a 

dozorčí radě, kteří bez nároku na finanční odměnu odvádějí na čas velmi náročnou práci. Pustili jsme 

se do díla, které již přináší první výsledky. Myslím, že mohu s klidným svědomím prohlásit, že se nám 

start povedl, že si náš nadační fond již za krátkou dobu vydobyl respektovanou pozici. Věřím, že tomu 

tak bude i v roce následujícím a v letech příštích. Ještě jednou chci vyjádřit díky všem, kteří se s námi 

v tomto prvním roce setkávali a kteří nám pomáhali – a pozdravit ty, kterým nadační fond nějakým 

způsobem udělal radost, rozšířil obzor na poli dobrodružství nebo jen přinesl zajímavé informace 

z oblasti historicky významných událostí.  

Martin Krejsa, člen správní rady 

 

 

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 

V rámci našeho nadačního fondu Historie dobrodružství jsme si vytýčili následující Desatero 

úkolů: 

 Vytvořit z Ostravy hlavní město dobrodružství České republiky. 

 Vybudovat unikátní centrum dobrodružství o našich významných cestovatelích, dobrodruzích a 

jejich výpravách. Jeho součástí budou interaktivní prvky s využitím moderních technologií, jako 

např. helmy s virtuální realitou, modely nejvyšších hor, jeskynních prostor, simulátory 

zemětřesení, mořských bouří, lavin, vzdušných vírů atd. 

 Shromáždit dobovou „outdoorovou“ výzbroj a výstroj na jediném místě v České republice. 

 Stát se členem asociace horských muzeí International Mountain Museums Alliance – IMMA. 

 Organizovat přednášky a filmové projekce legendárních i současných českých a zahraničních 

dobrodruhů ve vlastním kinosále vybaveným nejmodernějšími technologiemi. 

 Vydávat knihy, komiksy a točit vzdělávací filmy. Spolupracovat s outdoorovými festivaly 

(zapůjčení filmových projekcí pro účely muzea, poskytnutí prostor pro konání festivalu atd.). 
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 Vypracovat edukativní program pro děti a pokusit se ho zařadit do osnov MŠMT. 

 Pořádat tematické výstavy našich významných dobrodruhu a cestovatelů. 

 Vytvořit v rámci centra historie dobrodružství prostor pro sportovní aktivity a komerční využití 

(vzdušný tunel, boulderingová stěna, obchod s outdoorovým vybavením, kavárna atd.) 

 Vytvořit ve spolupráci s vybraným dopravcem (České dráhy, Regiojet nebo LEO Express) 

originální vlak dobrodružství, který bude svážet do Ostravy dobrodruhy a cestovatele z celé 

republiky i zahraničí. 

 

Činnost v příslušném období 

Přednášková, publikační a vzdělávací činnost 

 Nadační fond Historie dobrodružství uspořádal ve čtvrtek 21. září 2017 v 18 hodin výjimečnou a 

jedinou přednášku cyklisty, světoběžníka, cestovatele a farmáře Víti Dostála - prvního Čecha, 

který na jízdním kole objel zeměkouli. Tento den nebyl zvolen náhodně, neboť to bylo na den 

přesně 20 let, co se tento legendární cestovatel ze své unikátní cesty dlouhé téměř 60 tisíc 

kilometrů vrátil. Setkání se uskutečnilo v kinosále Provozu Hlubina v areálu Dolní oblasti Vítkovic. 

 Nadační fond Historie dobrodružství uspořádal v pondělí 16. října 2017 v 18 hodin přednášku 

Richarda Konkolského - nejslavnějšího českého mořeplavce a vítěze řady námořních závodů, 

který třikrát sám obeplul zeměkouli. Setkání se uskutečnilo v kinosále Provozu Hlubina v areálu 

Dolní oblasti Vítkovic a jeho součástí byl i prodej knih nakladatelství Knihy Konkolski spojený s 

autogramiádou. Partnerem akce bylo také nakladatelství Jota, ve kterém právě vyšla kniha 

Příběhy mořeplavců. 

 Nadační fond Historie dobrodružství zorganizoval setkání s legendárním cestovatelem a 

autorem 12 knih Ivo Petrem, který procestoval více než 80 zemí světa. Přednáška s podtitulem 

"S kuchyní, ložnicí a obývákem na zádech aneb pěšky přes čtyři kontinenty" se uskutečnila v 

pondělí 27. listopadu 2017 v 18 hodin v sále Kina Cineport Provozu Hlubina v areálu Dolní oblasti 

Vítkovic. Téměř plný sál diváků se nechal nakazit neuvěřitelným entuziasmem přednášejícího, 

jeho laskavým humorem a desítkami zážitků ze všech koutů naší planety. V prvním bloku 

vyprávění si účastníci setkání vyslechli jeho vyprávění o prvních výpravách a inspiraci, která ho 

přivedla k cestování. V druhé části přednášky se skvělý vypravěč zaměřil na putování po Latinské 

Americe, ze které se přesunul do Asie a nejvyšších hor světa. Na závěr si ponechal naše humna - 

tedy Evropu, a celou dalekou cestu zakončil v Beskydách a na Slovensku. Nechybělo mnoho 

veselých a několik drsných zážitků z dobrodružných cest. Diváci odcházeli opravdu spokojeni i 

díky nakladatelství JOTA, které pro vylosované diváky připravilo několik hodnotných knižních 

publikací. Další partner nadačního fondu České příběhy jim také věnovalo několik originálních 

reklamních trik. 

 Nadační fond Historie dobrodružství připravil 6. prosince 2017 v 18 hodin setkání s horolezcem, 

cestovatelem, filmovým dokumentaristou, spisovatelem, fotografem, ale hlavně skvělým 

vypravěčem Markem Holečkem, který společně se Zdeňkem Hákem ve dnech 25. 7. – 1. 8. 2017 

uskutečnil alpským stylem prvovýstup Satisfaction! v jihozápadní stěně pakistánské 

osmitisícovky Gasherbrum I vysoké 8068 m. Asi stovka milovníků horolezectví si přišla 

vyslechnout a prostřednictvím autentických obrázků a filmových šotů shlédnout jeden silný 

příběh o touze, vášni, tragédii, prohrách, který přetavila lidská úpornost a dovednost, za přispění 

nebes, na celosvětový úspěch. V rámci přednášky byla k prodeji kniha Marka Holečka České 

himálajské dobrodružství II: Zápisky Marouška blázna, kterou autor po skončení akce všem 

zájemcům ochotně podepisoval. 
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 Propagace Nadačního fondu Historie dobrodružství v rámci přednášek Zapomenuté výpravy na 

festivalu Go kamera v Brně se uskutečnila 22. ledna 2017 prostřednictvím vystoupení člena 

správní rady našeho nadačního fondu Marka Hýži. 

 Přednáška Zapomenuté výpravy a propagace Nadačního fondu Historie dobrodružství se 

v podání člena správní rady Marka Hýži uskutečnila v rámci festivalu Jarní ozvěny v únoru 2017 

v ostravském kině Vesmír. 

 Příběhy československých cestovatelů a výprav dvacátého století, které byly ve své době známé, 

ale na které už vesměs sednul prach zapomnění, byly předmětem přednášky Marka Hýži 18. 

února 2017 v rámci v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday World na výstavišti v Praze – 

Holešovicích. Člen správní rady propagoval svým vystoupením Nadační fond Historie 

dobrodružství. 

 Byly publikovány dobrodružné a historické reportáže na webových stránkách Nadačního fondu 

Historie dobrodružství. Jedná se o příspěvky, které zpracovávají následující historické události: 

o Pokus o překonání -1000 metrů v jeskyni Spluga della Preta v letech 1985 a 1986. 

o Cesta kolem světa významného ostravského cestovatele Jiřího Leskovjana v letech 1994 až 

1995. 

o Expedice Monoxylon 1995. 

o Jeskyňářská expedice Kavkaz 1982. 

o Cestopis Petra Novotného o jeho dobrodružné cestě do Asie. 

o První československý výstup severní stěnou Eigeru ostravských horolezců v zimě v roce 1976. 

o Reportáž o záchranné akci ostravských potápěčů Velké Hincovo pleso 1965. 

o Článek o dosud nezopakovaném prvovýstupu československých horolezců severozápadní 

stěnou Shivlingu v Himálaji v roce 1987. 

o Speleologická expedice Kavkaz 1980. 

o Prvosjezd řeky Apurimac v Peru. 

 Rozhovor v magazínu Patriot - Vzpomínky Víti Dostála na cestu kolem světa na kole členové 

Nadačního fondu Historie dobrodružství zpracovali v magazínu PATRIOT. Článek vyšel 21. září 

2017 v den 20. výročí návratu Víti Dostála z této unikátní výpravy. 

 Článek s názvem „Památník v děhylovské loděnici připomíná zdejší slavné vodáky“ vyšel 

v magazínu Patriot 4. září 2017 a popisuje průběh setkání legendárních vodáků v Děhylově. 

Článek pod hlavičkou Nadačního fondu Historie dobrodružství zpracoval člen správní rady 

Marek Hýža. 

 Zpráva „V Děhylově odhalili památník vodákům“ vyšla v Moravskoslezském deníku 3. září 2017 a 

jeho autorem je opět člen správní rady Nadačního fondu Historie dobrodružství Marek Hýža. 

 Upoutávka člena správní rady Nadačního fondu Historie dobrodružství Marka Hýži na odhalení 

pamětního kamene zdejších slavných vodáků v areálu loděnice v Děhylově pod hlavičkou našeho 

nadačního fondu vyšla v magazínu Patriot 31. srpna 2017. 

 Článek popisující průběh předávání tzv. lezeckých Oskarů na prestižním festivalu v Italském Arco 

vyšel pod hlavičkou Nadačního fondu Historie dobrodružství v časopise Montana č. 5/2017. 

Autorem je člen správní rady nadačního fondu Martin Krejsa. 

 Důležitou činností Nadačního fondu Historie dobrodružství je také propagace českého a 

československého dobrodružství v zahraničí a organizování přednášek a setkání s významnými 

osobnostmi. Pod patronací Nadačního fondu Historie dobrodružství se proto v rámci festivalu 

Spotkania z filmem górskim v Zakopaném v polské části Tater na přelomu srpna a září 

uskutečnila projekce tří dokumentů o historii českého pískovcového lezení a horolezectví 

(Annapurna 1969 z cyklu Zapomenuté výpravy, Huascarán 1970 z cyklu Osudové okamžiky a Jak 
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to vlastně tenkrát bylo? 100 let od prvovýstupu na Jeptišku) a přednáška Marka Holečka o 

prvovýstupu Satisfaction! v Jihozápadní stěně osmitisícovky Gasherbrum I v Karakoramu. 

 Ve stejném duchu proběhla 21. června v 18:00 hodin v Českém centru ve Varšavě přednáška 

člena Nadačního fondu Historie dobrodružství Jurka Porebského, jehož součástí byla projekce 

biografického filmu Ingriš! Eduard Ingriš z roku 2006, jehož tvůrcem je další člen nadačního 

fondu Petr Horký. 

 Film „Na szlaku z Byrcynem” ("Po stopách Byrcyna") je jedním z mnoha dokumentárních filmů, 

pod kterým je jako režisér i scénárista podepsán člen Nadačního fondu Historie dobrodružství 

Jerzy Porebski. Dokument mapuje jednu z legendárních postav Tatranské horské služby TOPR 

Kazimierza Gąsienicu - Byrcyna. Slavnostní představení filmu proběhlo 3. března 2017 v 

Tatranském muzeu v Zakopaném. 

 

Organizování významných setkání postav českého a československého dobrodružství 

 Setkání legendárních vodáků na Loděnici v Děhylově - Legendární country hospoda Loděnice na 

řece Opavě v Děhylově se v sobotu 2. září stala místem setkání vodácké smetánky let dávno 

minulých. V místech kde kdysi stávalo molo a visely slalomové branky, už dnes jen líně teče řeka 

Opava. Právě na této vodě, ale v letech 1953 až 2003 vyrostlo deset reprezentantů, z nichž sedm 

se stalo Mistry světa ve slalomu a sjezdu na divoké vodě. Kanoistický oddíl TJ Nová huť se navíc 

stal třikrát vicemistrem republiky ve vodním slalomu družstev. Z těchto zdatných sportovců se 

profiloval základ týmů pro veleúspěšné a světově uznávané expedice, kterých odsud vyjely. V 

roce 1973 do Himalájí na prvosjezd řeky Dudh Kosí, v roce 1981 do Peru rovněž na prvosjezd 

řeky Apurimac, o čtyři roky později se konala neúspěšná expedice do Keni a celé období bylo 

zakončeno famózním prvosjezdem řeky Kali Gandaki v Himalájích v roce 1988. Mezi 

nejvýznamnější vodáky patřili bratři Kmošťákové, Čestmír Výtisk, Arnošt Dostál, Radek Halfar, šéf 

všech čtyř expedicí ing. Jiří Bobák a další. Mnoho z těchto úspěšných vodáků, už bohužel pádluje 

na nebeských řekách, ale ti kteří dosud žijí, se sešli na slavnostním odhalení památníku. 

Moderování se ujal jeden z Mistrů světa, současný redaktor České televize v Ostravě David 

Knebel. Akci, která se bohužel konala za mizivého zájmu médií, organizoval TJ Sokol Děhylov pod 

záštitou obce a ve spolupráci s Nadačním fondem Historie dobrodružství. Mezi hlavní cíle 

tohoto fondu patří vybudování centra historie dobrodružství v Ostravě, které by kdysi slavné 

dobrodruhy, nejen vodáckého sportu, připomínalo. 

 

Důležitá setkání s představiteli Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava 

 Členy a partnery Nadačního fondu Historie dobrodružství Marka Hýžu, Martina Krejsu, Radima 

Václavíka a Richarda Konkolského přijal 24. února 2017 primátor Ostravy Ing. Tomáš Macura, 

MBA. Pan primátor si se zaujetím vyslechl naši představu o realizaci muzea dobrodružství v 

Ostravě. Následně vyjádřil našemu projektu velkou podporu a v rámci svých pravomocí také 

pomoc. Byl to pro nás důležitý krok k tomu, aby se z Ostravy stalo hlavní město dobrodružství 

České republiky. 

 Dne 20. dubna 2017 došlo v sídle Moravskoslezského kraje v Ostravě k setkání zástupců 

Nadačního fondu Historie dobrodružství s hejtmanem Prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. a jeho 

náměstkem Ing. Jakubem Unuckou, MBA. Po představení záměrů nadačního fondu a 

připravovaných projektů nám byla vyjádřena podpora s příslibem další spolupráce. 



 - 7 - 
 

Zprávy v médiích 

 Členové Nadačního fondu Historie dobrodružství vystoupili v pořadu České televize Dobré ráno 

dne 6. ledna 2017. Představili náš nadační fond a diváky seznámili s naší vizí o založení muzea 

dobrodružství. 

 Na webových stránkách renomovaného lezeckého serveru www.lezec.cz se objevila zmínka o 

vzniku Nadačního fondu Historie dobrodružství. 

 RFID laboratoř je špičkové pracoviště Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, které 

je zaměřeno mj. na tvorbu aplikací virtuální a rozšířené reality. Členové Nadačního fondu 

Historie dobrodružství toto pracoviště navštívili jednak, aby rozšířili své obzory, ale hlavně aby 

navázali spolupráci při vytváření zajímavých aplikací chystaného centra dobrodružství. Z opravdu 

hodně zážitky nabitého setkání se pak objevila zmínka i na webu tohoto pracoviště. 

 

Různé 

 Byl zpracován jednotný vizuální styl manželkou člena správní rady Vladimíra Hýžovou. 

 Byly zprovozněny webové stránky na adrese www.historiedobrodruzstvi.cz s pomocí partnera 

nadačního fondu grafičky a designérky Ivany Kolaříkové.  Rovněž byl vytvořen síťový disk pro 

spolehlivé ukládání administrativních materiálů nadačního fondu. 

 

Záměry nadačního fondu na příští období 

 Pokračování v přednáškové a edukativní činnosti s cílem představit významné postavy českého a 

československého dobrodružství jako např. Miloslav Stingl, Karel Loprais, Ivo Petr, Marek 

Holeček, Rudolf Krautschneider, Leopold Sulovský, Steve Lightag, Radek Jaroš, Milan Koláček, 

Vašek Sůra a další. 

 Realizace muzea českého a československého dobrodružství v Ostravě, které bude 

shromažďovat unikátní dobové předměty a artefakty. Součástí projektu je také vytvoření 

elektronického archívu a virtuální obdoby muzea. Prvním krokem k vybudování Centra 

dobrodružství bude akce „Niké se vrací domů!!!“, kdy legendární loď nejvýznamnějšího českého 

mořeplavce Richarda Konkolského Niké bude Národním technickým muzeem zapůjčena do 

Ostravy na dva roky v termínu jaro 2019 až jaro 2021. Nadační fond Historie dobrodružství bude 

hlavním partnerem této významné události. 

 Organizace setkání cyklistů, kteří následovali Víťu Dostála a v jeho šlépějích uskutečnili 

podobnou cestu kolem světa na kole. Akce proběhne na jaře 2018 v obci Neplachovice a bude 

doplněna výstavou připomínající tuto historicky významnou událost. 

 Příprava filmového dokumentu o životě Vítězslava Dostála - prvního Čecha, který na jízdním kole 

objel zeměkouli. Budou využity filmové materiály z jeho archívu, které se členům Nadačního 

fondu Historie dobrodružství podařilo zachránit. 

 Organizace setkání cestovatelů u příležitosti stých narozenin Miroslava Zikmunda (14. února 

2019). 

 Příprava knihy portrétů o legendách československého horolezectví z válečné a poválečné doby 

bývalého Československa a období prvních československých horolezeckých expedic do 

nejvyšších hor. 

 Příprava publikace o historii unikátních českých a československých speleologických expedic na 

Kavkaz. 

 Zpracování historie dobývání dna Hranické propasti. 
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 Příprava filmového dokumentu a knižní předlohy „Kamarádství na laně“. 

 Příprava knihy zaměřené na významné osobnosti československé horské a lezecké fotografie. 

 Vydání komiksů (obrázkových dějin) se zaměřením na první československé horolezecké 

expedice na Nanga Parbat v letech 1969 a 1971, na Makalu 1973 a 1976, dobrodružství 

Miroslava Šmída - jednoho z nejvýznamnějších českých horolezců minulého století, slavné 

mořeplavby Richarda Konkolského kolem světa nebo příběh československých vodáků, kteří v 

roce 1973 sjeli řeku Dúdh Kósí v Himálaji. 

 

 

 

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření 

Příjmy 

 státní dotace a granty:  0,- Kč 

 obecní dotace a granty: 0,- Kč 

 zahraniční dotace a granty: 0,- Kč 

 sponzorské dary: 3.790,- Kč 

 příjmy z vlastní činnosti (tržby ze vstupného): 21.720,- Kč 

 ostatní příjmy: 6.000,- Kč 

 příjmy celkem: 31.510,- Kč 

Výdaje 

 mzdy a ostatní osobní náklady: 0,- Kč 

 cestovné: 0,- Kč 

 materiál a DHM: 15.217,- Kč 

 provozní režie: 0,- Kč 

 služby: 8.445,- Kč 

 ostatní náklady: 1.001,- Kč 

 výdaje celkem: 24.663,- Kč 

Výsledek hospodaření          6.847,- Kč 

 

Orgány organizace 

Správní rada 

Petr Horký (den vzniku členství: 16. května 2017) - český režisér-dokumentarista, producent, 

publicista, moderátor a cestovatel. Na svém kontě má již několik desítek dokumentárních filmů. 

Marek Hýža - absolvent pedagogické fakulty Ostravské univerzity, obor tělovýchova a společenské 

vědy. Od roku 1997 pracoval v České televizi Ostrava jako redaktor, dramaturg a moderátor. Od roku 

2006 pracuje jako publicista, producent, scénárista a režisér na volné noze. 

Martin Krejsa - vysokoškolský pedagog na VŠB-TU Ostrava, publicista a fotograf. Ve svých článcích se 

specializuje zejména na portréty legendárních horolezců minulosti a významné události českého, 

československého, ale i světového horolezectví. 
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Petr Piechowicz (den zániku členství: 16. května 2017) - lezec, jeskyňář, výškový specialista, fotograf 

a kameraman. Z jeho cest a výprav do skal a hor vzniklo několik samostatných i společných výstav, 

lezeckých kalendářů, přednášek a projekcí. 

Jerzy Porębski - polský dokumentární filmový producent, scenárista a režisér. Pro své dokumentární 

filmy hledá náměty zejména v historii horolezectví v nejvyšších horách, ale také jiných dobrodružných 

odvětvích. 

Josef Wagner - fotograf, kameraman a speleolog. Speleologií a fotografováním se zabývá od roku 

1968. V roce 1971 založil v Bohumíně speleologickou organizaci ORCUS Bohumín, kterou vede 

dodnes. 

 

Dozorčí rada 

Lukáš Jansa - společník advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, která zajištuje pro 

nadační fond Historie dobrodružství kompletní právní servis. Je milovníkem hor a vášnivým 

cestovatelem. 

Alexandra Gendová – špičková lezkyně a organizátorka lezeckých závodů místního i 

celorepublikového významu, která svými aktivitami oslovuje zájemce o přírodu a sport, zejména o 

horolezectví, sportovní lezení a bouldering. 

 

Poděkování 

Činnost nadačního fondu podporují 

 Carlos Carsolio - mexický horolezec, který se v roce 1996 stal čtvrtým člověkem, jenž dosáhl 

všech vrcholů vyšších než 8000 metrů. 

 Vítězslav Dostál - první Čech, který na jízdním kole objel zeměkouli, cestovatel, cyklista a autor 

knih. 

 Richard Konkolski - nejslavnější český mořeplavec a autor knih, filmů a televizních dokumentů. 

 Steve Lichtag - český cestovatel, režisér a spisovatel. 

 Adam Ondra - nejlepší sportovní lezec světa. 

 Petr Piechowicz - český lezec, cestovatel a fotograf. 

 Josef Rakoncaj - český horolezec a autor úspěšných knih o horolezectví. 

 Krzysztof Starnawski - polský jeskynní potápěč. 

 Anna Wende-Surmiak - ředitelka Tatranského muzea v polském Zakopanem a presidentka 

asociace horských muzeí International Mountain Museum Alliance - IMMA. 

 

Partneři nadačního fondu 

Nakladatelství JOTA, které se zaměřuje na průvodce, cestopisy a literaturu faktu, je sponzorem 

přednášek organizovaných nadačním fondem Historie dobrodružství. 

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář - sponzoruje nadační fond Historie 

dobrodružství poskytováním právních služeb. 
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České příběhy - projekt o zajímavých událostech a osobnostech Česka, je sponzorem webových 

stránek nadačního fondu Historie dobrodružství. Sponzoruje autorka grafiky a designérka Ivana 

Kolaříková. 

ATOS-6, spol. s r.o., stavebně projektová kancelář - Ing. arch. Radim Václavík podporuje nadační 

fond Historie dobrodružství konzultační činností v oblasti urbanismu, architektury a designu. 

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jakub Unucka, MBA – pod jehož patronátem 

nadační fond organizuje přednášky historicky významných postav českého a československého 

dobrodružství. 

GABEN, spol. s.r.o. v čele s jednatelem a zároveň prezidentem Rotary klubu v Ostravě Pavlem 

Bendou poskytli prostory pro pracovní obědy a setkání s významnými partnery. 

CK BEMETT v čele s jednatelem Jaroslavem Cagašem, se stala partnerem fondu na sklonku roku 2017 

a přispěla na honorář Marka Holečka 2000,- Kč. Dále poskytla tři slevové kupony na nákup levných 

letenek pro tři vylosované diváky. 

 

Všem výše jmenovaným děkujeme za jejich přízeň. 

 

 

 

Kontaktní a identifikační údaje 

Název organizace:  Nadační fond Historie dobrodružství 

Spisová značka:  N 1243 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Den zápisu:  25. října 2016 

Způsob jednání:  Členové statutárního orgánu jsou oprávněni zastupovat nadační fond navenek a 

jednat jeho jménem ve všech jeho záležitostech, a to nejméně tři společně. 

Sídlo:  Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

Identifikační číslo:  05496543 

DIČ:  CZ05496543 

Telefon:  +420 731 171 172 

E-mail: info@historiedobrodruzstvi.cz, petr.horky@historiedobrodruzstvi.cz, 

marek.hyza@historiedobrodruzstvi.cz, martin.krejsa@historiedobrodruzstvi.cz, 

jerzy.porebski@historiedobrodruzstvi.cz, josef.wagner@historiedobrodruzstvi.cz 

Bankovní spojení: Číslo transparentního účtu - Fio banka 2901112762/2010 

Webové stránky: www.historiedobrodruzstvi.cz 


