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1. Průběh projektu LANDEK 08 
 
Termín a místo zahájení : 15.srpna 2008 v 17.00h v areálu Hornického muzea Pod Landekem    
                                       v Ostravě Petřkovicích – Restaurace Harenda U Barborky a v prostoru   
                                            „řetízkárny“ 
 
Termín a místo zakončení :      12. září 2008 v 17.00h v areálu Hornického muzea Pod Landekem              
                                            v Ostravě Petřkovicích – Restaurace Harenda U Barborky  
 
Účastníci projektu :  Jaromír Švaříček – Česko 
    Jan Šnébergr – Česko 
    Marie Šeborová – Česko 
    Janusz Czumaczenko – Polsko 
    Lugossy László – Maďarsko 
    Radko Mačuha – Slovensko 
    Salah Hammad – Egypt 
    Donald Buglass – Nový Zeland 
                
Seznam partnerů, dárců a přispěvatelů : 
 
Nadace OKD       Mediální partneři : 
Nadace Landek, Ostrava     Moravskoslezský Deník 
Statutární město Ostrava     Český rozhlas Ostrava 
Moravskoslezský kraj      Česká televize Ostrava 
Statutární město Havířov     Týdeník Horník 
Obec Stonava        
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.    
Společnost Kohut Třinec, s.r.o.      
Společnost VKJ Holding      Stanislav Martínek 
Společnost Moravia Steel, a.s.     Alfréd Petřík 
Společnost Třinecké železárny, a.s.    Ing. Renáta Preisslerová 
Společnost Ospol, s.r.o.      Karel Kajfosz 
Společnost Pasířství Strakoš     Radka Koterbová 
Společnost Finidr, a.s.      Oskar Cienciala                                                                     
Společnost Factory      Ing. Rudolf Ovčaří 
Společnost Tiskárna Harok Šenov    Vendula Frantová 
Společnost Kamenictví Fránek      Milan Skácelík    
Společnost Slezský Kámen, a.s.  
Společnost NBS Invest, a.s. 
Společnost Radegast 
Společnost Markovo nářadí, s.r.o.     
Muzeum OKD         
 
Záštity : 
Ministr kultury Mgr. Václav Jehlička 
Hejtman Moravskoslezského kraje                 
Ing. Evžen Tošenovský  
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   Projekt byl realizován v souladu s plánem. Před zahájením sympozia byly zajištěny finanční 
prostředky dle původně plánovaného rozpočtu formou již obdržených finančních prostředků, případně 
získáním příslibu. Včas byl zajištěn veškerý potřebný materiál, zařízení, ubytování a stravovací zařízení.   
 
   Účastníci sympozia – sochaři se dostavili na zahájení sympozia a tímto mohl být projekt zahájen. Na 
slavnostním zahájení dne 15. srpna 2008 v areálu Hornického muzea v řetízkových šatnách Pod 
Landekem v Ostravě Petřkovicích se sešlo více jak 160 hostů. Sochaře přivítali a popřáli k úspěšné 
práci Martin Kuchař – předseda O.S. společně s paní Hankou Kuchařovou – tiskovou mluvčí O.S.   
 
   Současně se zahájením vlastního sympozia byla pro návštěvníky otevřena výstava komorních prací  
účastníků sympozia LANDEK 08 v galerii Studna v areálu Hornického muzea. Zahájení doprovázela 
jazzrocková hudba skupiny Moribundus.  
 
   V následujících dnech si sochaři vybírali z nabídky bloků kamenů a byli seznámeni s místy, kde je 
možné realizované sochy umístit. Poté se dali do práce na svých „kamenech“.  
 
   Pro relaxaci a odpočinek byl zajištěn mimo pracovní program, který seznámil sochaře se zajímavými 
místy v regionu. Navštívili areál vysokých pecí v Třineckých železárnách, sfárali na dole ČSM – JIH ve 
Stonavě, dalšími místy byly návštěvy prasečí farmy ve Stonavě, golfového areálu v Ropici, výlet na 
Javorový vrch u Třince a prohlídka Archeoparku v Chotěbuzi. Také se zúčastnili Hornických dnů 
v areálu Hornického muzea OKD. Prohlédli si ostravské galerie a Ostravu z ptačí perspektivy ostravské 
Radnice.   
 
   Slavnostní zakončení se konalo 12. září 2008 opět v areálu Hornického muzea. Sochaři postupně 
představili svá díla. Následně bylo pro pozvané hosty připraveno občerstvení v restauraci Harenda za 
doprovodu bluesrockové formace Bluesstation ze Zlína.  
 
   V průběhu následujících týdnů byly všechny sochy osazeny na vybraná místa v areálu Hornického 
muzea OKD, do sochařském parku na Horním Dvoře v Těrlicku Hradišti a městském Centrálním parku 
v Havířově.  
 
   Před zahájením, v průběhu i po zakončení sochařského sympozia byl projekt velmi intenzivně 
mediálně podporován v regionálním i celorepublikovém tisku, např. Moravskoslezský Deník, MF Dnes,  
Týdeník Horník, Právo, Dáma, Ateliér, tip Senior, měsíčník Ostrava.cz, apod. (celkem cca 40 článků). 
Dále byly vysílány spotové pozvánky v České televizi a na kabelové televizi společnosti UPC, účastníci 
sympozia vystoupili v pořadu ČT Dobré ráno dne 15. srpna 2008. Byl odvysílán velký příspěvek 
v pořadu ČT Kultura.cz dne 27. září 2008 (můžete shlédnout na internetu „I-vysílání ČT“, minutáž 4,30 
až 11,20min. na odkazu : 
 (http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/27.09.2008/408233100152015-18:30-2-kultura-cz.html, 
dále bylo odvysíláno několik rozhovorů v rádiích v Českém (ČR Ostrava, Praha, Vltava) i v Polském 
rozhlasu. Pozvánky na sympozium se objevily na partnerských webových stránkách Unie výtvarných 
umění ČR, Divadelního institutu ČR. 
 
   Po celou dobu trvání byly webové stránky Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií, 
o.s. (www.sympoziumlandek.cz) aktualizované a podrobně informovaly o jeho průběhu texty i 
fotografiemi. Stránky budou nadále průběžně aktualizovány. 
 
   V areálu Hornického muzea i mimo něj bylo sochařské sympozium LANDEK 08 podporováno 
velkoplošnými bannery s informacemi o projektu a s uvedením partnerů, sponzorů a dárců. V celém 
regionu na veřejných místech byly umístěny plakáty. Na slavnostní zahájení a zakončení byly rozeslány 
pozvánky do mnoha zemí celého světa. V lednu, srpnu a září tohoto roku proběhla v Havířově a 
v Bratislavě výstava s názvem WE YOU TOGETHER, která prezentovala předešlé ročníky sympozií 
LANDEK a mezinárodní spolupráci při stejnojmenném projektu s VŠVU v Bratislavě a Centrem 
polského sochařství v Orónsku.     
 
   Bezprostředně po zakončení sympozia Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií 
zahájilo práce na výrobě katalogu LANDEK 08 a filmového dokumentu.    

 
Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií, o.s. 

The Association  for Activities  of International Stone Symposium, o.s. 
 
Pod Landekem 67, Ostrava Petřkovice  725 29                                                       tel.: +420603414485 
IČO: 26532701, bank. spojení:  Raiffeisenbank a.s., 1065002044 / 5500                                             fax: +420595136957 
e-mail: martenk@tiscali.cz                                                                                                      www.sympoziumlandek.cz 



 4

 
 

2. Výsledky a přínos projektu 
 
 
   Na sochařském sympoziu LANDEK 08 vytvořili sochaři deset kamenných soch, které jsou rozmístěny 
na veřejných místech našeho regionu :  
 
 
Jaromír Švaříček, český sochař vytvořil sochu z maletínského pískovce „Anděl z kolny“, která byla 
osazena do sochařského parku na Horním Dvoře v Těrlicku Hradišti.  
 
Jan Šnébergr, student Ostravské univerzity, fakulty umění ze sochařského ateliéru Máriuse Kotrby.  
Vytvořil z maletínského pískovce kompozici s názvem „Postýlky“. Socha byla umístěna v městském 
Centrálním parku v Havířově.  
 
Marie Šeborová, česká sochařka vytvořila z tiské žuly a z kubánského mramoru dvě díla s názvy 
„Harfa“ a „Stůl“. „Harfa“ byla osazena v areálu Hornického muzea OKD a „Stůl“ na Horním Dvoře. 
 
Janusz Czumaczenko, polský sochař vytvořil dvě skulptury „kalendář z tiské žuly umístěný na 
Horním Dvoře a „Brána na sever“ ze slezského mramoru zůstala v areálu Hornického muzea OKD.  
 
Lugossy Lázsló, maďarský sochař realizoval své dílo „Paměť kamenů“ ze slezské žuly. Jeho 
kompozice je umístěna na Horním Dvoře v Těrlicku Hradišti. 
 
Radko Mačuha, slovenský sochař realizoval ze slezské žuly kompozici s názvem „Sorela“. Tato je 
osazena v areálu Hornického muzea OKD. 
 
Salah Hammad, egyptský sochař vytvořil z maletínského pískovce „Abstraktní kompozici“, která 
zdobí sochařský park na Horním Dvoře v Těrlicku Hradišti. 
 
Donald Buglass, sochař z Nového Zélandu realizoval z maletínského pískovce sochařský opus 
s názvem „Sny malého prasátka“. Jeho dílo je osazeno v areálu Hornického muzea OKD. 
 
    Přínosem mezinárodního sochařského sympozia LANDEK 08 bylo nejen vytvoření skulptur 
(sochařských opusů), které jsou ozdobou několika míst našeho regionu. Naší organizaci se podařilo 
připravit vlastní prostor galerii Studna přímo v místě pobytu sochařů, ve které po dobu konání 
sochařského bienále probíhala výstava komorních děl účastníků sympozia LANDEK 08.  
 
   Během sochařského setkání pod vrchem Landek navštívily sochaře stovky lidí. Návštěvníci se 
zájmem sledovali jak umělecká díla vznikají a jak velkou energii je zapotřebí do takové práce vložit. 
Čtvrtý ročník mezinárodního sochařského sympozia dokázal, že zájem laické i odborné veřejnosti je o 
tuto akci mimořádný. Sympozium LANDEK se již stalo pojmem nejen v našem regionu. Vzbuzuje 
nebývalý zájem dalších sochařů z celého světa o účast na jeho dalších ročnících. Na letošní ročník se 
přihlásilo 120 sochařů. Dobré jméno sympozií LANDEK šíří sochaři, kteří se zúčastnili předešlých 
ročníků. Ale také návštěvníci sochařských parků v areálu Hornického muzea OKD, na Horním Dvoře 
v Těrlicku Hradišti, Centrálního parku v Havířově, sadu Milady Horákové v Ostravě, náměstí v Ostravě 
Petřkovicích, hřbitova v Ostravě Svinově a návsi v obci Stonava.  
 
   Nezanedbatelným přínosem je i vznik dialogů mezi zúčastněnými autory a návštěvníky areálu 
Hornického muzea. Nově navázaná přátelství mezi autory samotnými i jejich obdivovateli. Důležitá je 
také konfrontace odlišných přístupů k tvorbě, které mohou souviset s různorodostí kulturního prostředí 
ze kterého sochaři na Landek přijíždějí. Jejich reakce na prostředí ve kterém stráví měsíc života jsou 
překvapivě velmi pozitivní. Jejich reference o ostravském kraji daleko za hranicemi dělají tomuto 
regionu dobrou pověst.  
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