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Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a je tu opět čas hodnotit naši práci v roce předchozím, 

tedy v roce 2010.  Následující stránky výroční zprávy za rok 2010 vám ukážou, že 
jsme opět pilně pracovali. Úspěšně jsme realizovali akce naše ho již tradičního 
kulturně-vzdělávacího pásma EDU&ART Fulnek 2010, které jsou základem naší 
činnosti a nově jsme připravili dva samostatné projekty „Kamínky přírody“ a 
„Přípravnou projektovou dokumentaci pro možné využití Kapucínského kláštera 
ve Fulneku“.

V rámci EDU&ART Fulnek 2010 se uskutečnilo celkem 16 kulturních, uměleckých 
či vzdělávacích akcí, o kterých si něco více můžete přečíst na následujících 
stránkách. Počet účastníků, které jsme našimi akcemi oslovili, již míří do tisíců 
a to je pro nás signál, že si našly své tradiční návštěvníky a jsou pro ně zajímavé. 
Naši činnost bychom chtěli i pro rok příští  postavit na osvědčených akcích, u 
kterých se budeme snažit pozvednout laťku kvality a rozšířit jejich návštěvnost. 
To ovšem nezávisí pouze na entusiasmu a píli našich členů, ale mnohdy také na 
finančních prostředcích. Proto jsme opravdu velmi vděčni za finanční podporu 
z města Fulneku, Moravskoslezského kraje a Nadace OKD. Letos také za výraznější 
podpory sponzorů, kterou ovlivnila akce „Žena v klášteře“, pořádána společně 
s „Boutiquem Baraka“, na níž nás přišla podpořit paní Táňa Fišerová. Smyslem 
akce bylo připomenout a upozornit na nevyhovující stav kapucínského kláštera 
a zároveň předat do rukou vlastníka objektu novou projektovou dokumentaci, 
která nabízí nově pojaté atraktivní řešení na záchranu chátrající kulturní památky 
kapucínského kláštera.

Naše členská základna zůstala stabilní, máme 15 členů, kteří se své činnosti 
věnují ve svém volném čase. Výkonným orgánem naší členské základny je správní 
rada, která se pravidelně schází a je motorem veškerého dění ve sdružení, přináší 
také nové podněty a nápady pro naši činnost. Úzká spolupráce také trvá s městem 
Fulnek,  a Muzeem Novojičínska, p. o., Městským informačním centrem ve 
Fulneku, Městským kulturním centrem Fulnek, p. o. i občanskými komunitami na 
území Fulnecka.

Jménem sdružení Comenius Fulnek vás zvu k nahlédnutí do střípků ze života 
našeho sdružení prostřednictvím této ucelené zprávy. Také bych vás chtěla pozvat 

Úvodní slovo
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na naše akce, o kterých se dozvíte nejvíce na našem webu  www.comeniusfulnek.cz  
nebo prostřednictvím místních periodik. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům našeho sdružení za nezištnou práci 
a pomoc. Dále je mou milou povinností zmínit a ocenit bývalé vedení města Fulnek, 
které nám podalo pomocnou ruku při našem zrodu a pomáhalo nám udržet naši 
činnost. Za to velmi děkujeme. Také si přeji, aby spolupráce i s novým vedením 
města v čele s paní starostkou Bc. Janou Mocovou bylo stejně plodné. Zkušenosti 
z našich již uskutečněných setkání tomu plně nasvědčují, a tak se upřímně těšíme 
na spolupráci.

Předsedkyně sdružení Comenius Fulnek
Renáta Václavková

 Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, 
 aby za tebe mluvily.
      Jan Amos Komenský. 
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EDU & ART Fulnek 2011

V průběhu roku se uskuteční celkem 16 kulturních a vzdělávacích aktivit v rám-
ci již třetího ročníku tradičního pásma kulturně vzdělávacích akcí EDU & ART 
Fulnek 2011.

 Termín Akce

1 únor - prosinec Škola hrou 

2 březen Pastelka pro Tibet III“

3 březen Den učitelů 

4 duben Obnova místních lidových zvyků 

5 duben Den Země - duben měsíc ekologie 

6 květen Poznej svůj region - letní škola

7 květen Svět slova IV.

8 červen Vivat Comenius

9 červen Pohádkový les 

9 říjen Mezinárodní fotografické  

  sympozium

10 listopad Ve víru tance - taneční sympozium 

  a výstava Jarky Calábkové

12 průběžně Soubor regionálních výstav

13 průběžně Besedy a poznávací výlety

14 průběžně Edu & Art pro Dětský domov

15 průběžně Divadlo žije! 

16 listopad, prosinec Adventní koncerty 2011

Dále připravujeme projekt Fulnečané spolu a 100. výročí narození Adolfa Turka. 

Podrobnější informace k chystaným aktivitám naleznete na www.comeniusfulnek.cz.



Vážené dámy a pánové, 
osobnost J. A. Komenského je spjata s neúnavným šířením myšlenek humanismu                 

a tolerance, věcí tolik potřebných nejen v dobách minulých, ale i v časech dnešních. Věhlas 
a velké uznání si tento filosof, učitel, teolog i spisovatel v jedné osobě zasloužil především 
pro oddanost a urputnost, s jakou hájil základní lidské hodnoty. Jako nástroj „přeměny“ 
světa nezvolil násilí, i když by se to při podrobné analýze některých z jeho výchovných 
metod mohlo na první pohled zdát, nýbrž rozvoj vzdělanosti a vědění. Velký důraz kladl na 
sebeovládání, sebepoznání, skrze něž vede cesta k odhalení zákonitostí světa vnějšího.

Svou celoživotní činností, jež zasahovala do mnoha oborů lidského konání, vytvořil 
jistým způsobem značku. Tato vystihuje nejen vysokou kvalitu technickou, rovněž pak, 
a to je z hlediska dnešní doby velmi podstatné a naléhavé, kvalitu morální. Každý, kdo tuto 
značku přebírá a užívá, bere na sebe velkou zodpovědnost za šíření hodnot definovaných 
a propagovaných Komenským. Na jedné straně využívá energii vlny, která mu dává sílu 
konat ve jménu Komenského, na straně druhé straně je konfrontován s tím, že neobstojí, 
nenaplní-li jeho odkaz.

Vaše sdružení svou rozmanitou činností pro blaho nás všech dokazuje, že název, kterým 
se pyšní, není jen blyštivou ozdobou, jež by měla klamat, imitovat. Odpovídá totiž vaší 
práci a úsilí, s jakým se snažíte měnit svět kolem sebe k lepšímu. Stejně jako Komenský, 
který možná i díky vám nezemřel, pouze se rozprostřel do desítek svých následovníků, mezi 
něž právem patříte. 

Chtěla bych Vám jménem vedení města Fulneku vyjádřit poděkování a zároveň pod-
poru při realizaci dalších aktivit, které jsou z hlediska rozvoje společenského života velmi 
potřebné a důležité. Přeji vám mnoho dalších, věřím, že úspěšných, projektů. 

Bc. Jana Mocová
starostka města Fulneku
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V průběhu akce „Žena v klášteře“ proběhla 
také aukce šperku vyrobeného designérkou Mgr. A. 
Radkou Kovačíkovou.  Šperk byl vydražen za částku 
27 tis. Kč a zároveň se našlo několik dárců, kteří 
podpořili naše aktivity částkou necelých 9 tis. Kč. 

Poděkování občanskému sdružení Comenius Fulnek

Dovolte mi tímto vyjádřit poděkování jménem krajského zastupitele Moravskoslezského 
kraje vašemu sdružení za dobrovolnou, náročnou práci v roce 2010.

Vaše neúnavná iniciativa bývá někdy nedoceňována, a to je velkou chybou. Nejen že 
dobrovolně pracujete, ale přispíváte do sdružení finančně jak sponzorsky, tak členskými 
příspěvky.

Vaše činnost je zaměřena na to nejcennější pro společnost a občany Fulneku, rozvíjíte 
duchovní odkaz Jana Amose Komenského, usilujete svými programy o vzdělávání, osvětu, 
práci s dětmi a mládeží. Napomáháte rozvoji cestovního ruchu a budování turistické infra-
struktury ve městě a současně propagujete Moravskoslezský kraj.

Vaše činnost v oblasti vzdělávání, kulturních akcí, publikační, péče o krajinu a kulturní 
dědictví nejen v objektu kostela sv. Josefa je obdivuhodná. Vedení Moravskoslezského kraje 
si je vědomo toho, že velká finanční investice v roce 2003 do objektu kostela sv. Josefa 
by byla bez vaší společenské iniciativy a dobré spolupráce se správcem objektu, Muzeem 
Novojičínska, p. o., při pořádání výstav a kulturních akcí nevyužitou investicí. 

Také si vážím usilovné snahy o dokončení druhé etapy rekonstrukce areálu kapucínského 
kláštera a jeho využití včetně zahrady. Vaše myšlenky byly již v několika variantách nabíd-
nuty jako studie využití, žijeme však v době, kdy finanční prostředky chybí celé společnosti. 
Buďme však realisté, jednejme, hledejme možné cesty z evropských fondů ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem.

Řecké přísloví říká: „Racek, který letí za lodí, bývá vždy nakrmen“.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat za vaši práci, poděkovat sponzorům, městu 
Fulnek, Muzeu Novojičínska, p. o. a zastupitelstvu Moravskoslezského kraje za podporu 
v roce 2010.

Jaroslav Štekbauer
zastupitel Moravskoslezského kraje

Závěrečné poděkování
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Přípravná projektová dokumentace 
pro možné využití Kapucínského kláštera

Cílem projektu bylo urychlit přípravu projektové dokumentace, která navrhne nové 
využití objektu Kapucínského kláštera ve Fulneku a povede k podání žádosti do struk-
turálních fondů EU.  Veškeré plánované projektové aktivity byly uskutečněny v plném 
rozsahu.  Sdružení Comenius zpracovalo komplexní projektový záměr pro daný projekt. 
Své zpracování konzultovalo s vlastníkem objektu Moravskoslezským krajem, správcem 
objektu Muzeem Novojičínska a vedením města. Projekt pod názvem „Centrum setkávání 
umění“ přispívá k záchraně kulturní památky regionálního významu a vytvoření regionální 
atraktivity Moravskoslezského kraje s dopadem na celou ČR a příhraniční oblasti, kterými 
jsou Polsko a Slovensko. Revitalizovaný klášter by měl tvořit páteř kulturní a turistické in-
frastruktury na Novojičínsku, posílit turistickou infrastrukturu celého Moravskoslezského 
kraje, podpořit kulturní turismus, který pomáhá regionálnímu a ekonomickému vývoji. 
Projekt byl podpořen Nadací OKD.

Žena v klášteře
Posláním akce „Žena v klášteře“ za účasti paní Táni Fišerové, která se uskutečnila 

dne 22. 10. 2010, bylo upozornit na nevyhovující stav kapucínského kláštera. Kulturním 
programem pak byla módní přehlídka boutique BARAKA. Sdružení Comenius na této akci 
předalo do rukou Ing. Jiří Vzientka, náměstka hejtmana pro územní plánování a cestovní 
ruch, zástupce vlastníka objektu Moravskoslezského kraje, kompletní přípravnou projek-
tovou dokumentaci, která podrobně analyzovala nové využití objektu. To spatřujeme po 
dohodě s vlastníkem i správcem objektu ve vybudování „Centra setkávání umění“ čímž 
je myšleno místo, kde se budou setkávat umělci rozmanitých směrů a žánrů při různých 
příležitostech jako jsou: umělecké svátky, soutěže, sympozia apod. Fulnek by se tak mohl 
stát centrem kulturního dění, jelikož si to určitě díky významné koncentraci kulturních 
památek a výborné dostupnosti zaslouží.

24

 Sdružení je společensky prospěšnou organizací založenou na šíření myšlenek J. A. 
Komenského formou organizování kulturně-společenských, vzdělávacích akcí v oblasti 
humanity, enviromentálních idejí a posílení cestovního ruchu ve Fulneku.

1) Cílem sdružení je všestranně šířit a rozvíjet duchovní odkaz J. A. Komenského na 
všech úrovních společnosti, v regionálním, národním i mezinárodním měřítku jako základní 
princip zdravé společnosti,

2) usilovat o dokončení druhé etapy rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera a jeho 
aktivního využívání, 

3) napomáhat všestrannému rozvoji poznání regionu, podporovat a dokumentovat tra-
dice za účelem uchování a záchrany jeho jedinečnosti, 

4) mapování kulturního, duchovního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce 
památkové péče a ochránců přírody, 

5) napomáhat rozvoji cestovního ruchu a vybudovaní turistické infrastruktury, 

6) publikační činnost a spolupráce s médii, 

7) posílit iniciativy občanů založené na zájmu o vlastní obec, humanitu a vzájemnou 
spolupráci,

8) pomáhat při integraci etnických menšin a hendikepovaných spoluobčanů, 

9) informační, vzdělávací a osvětová činnost v oblasti environmentálních ideí, 

10) účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 
přírody, krajiny a kulturního dědictví, 

11) vzdělávání, osvěta a práce s dětmi a mládeží, 

12) napomáhat rozvoji podnikání a podnikavosti ve Fulneku, 

13) prostřednictvím nástrojů pozitivní motivace podporovat místní obyvatele v péči o 
krajinu a kulturní dědictví, a tím přispívat zejména k ochraně krajinného rázu a vzácného 
genofondu, 

14) svojí činností směřovat k tomu, aby se vize J. A. Komenského staly v nejrůznějších 
oblastech života opět normální součástí našeho myšlení a našly potřebnou společenskou 
prestiž.

Prioritní oblasti odpovídající cílům 
sdružení dle stanov

5



Stanovené cíle sdružení naplňujeme průběžně v závislosti na časových možnostech členů 
sdružení a získaných finančních prostředcích. Hlavní garanti zodpovědní za naplňování 
strategických oblastí, ustanovení valnou hromadou již v roce 2008, nebyli ani v roce 2010 
změněni.

Strategické oblasti v horizontu 5 let 

1. Odkaz J. A. Komenského – tradice   Bc. Pavlína Vráblová 
2. Životní prostředí     Ing. Věra Lošáková 
3. Cestovní ruch     Bc. Pavlína Vráblová  
4. Nové využití konventu při kostele sv. Josefa  Ing. Renáta Václavková 
5. Propagace  -  marketing    Ing. Věra Lošáková, 
       Bc. Pavlína Vráblová 
6. Sponzoring      Ing. Renáta Václavková  

    

Organizace sdružení

V rámci naší organizace bylo v roce 2010 uzavřeno několik pracovně právních vztahů, 
především dohody o provedení práce v rámci realizace projektu „Edu & Art Fulnek 
2010“, „Přípravná projektová dokumentace pro možné využití Kapucínského kláštera“ 
a „Kamínky přírody“. Smlouva se zaměstnancem na hlavní pracovní poměr byla uzavřena 
pouze jedna v měsících duben a květen roku 2010. Členové sdružení nadále pracovali 
v rámci dobrovolné činnosti mimo své zaměstnání a přinášeli do sdružení svou odbornost 
a entuziasmus.

V roce 2010 proběhly dvě valné hromady konané dne 29. června 2010 a 14. prosince 
2010. Tématem bylo plnění stanovených úkolů dle prioritních oblastí, informace o re-
alizovaných dílčích aktivitách projektu „Edu & Art Fulnek 2010“, dále o průběhu pro-
jektu „Přípravná projektová dokumentace pro možné využití Kapucínského kláštera“ 
a „Kamínky přírody“. Hlavním tématem valné hromady konané 29. června 2010 byla 
volba členů správní rady. Následně proběhla volba předsedy a místopředsedy zvolenou 
správní radou, která zůstala nadále ve stejném složení. Ing. Renáta Václavková byla opětně 
potvrzena do funkce předsedy sdružení a Bc. Pavlína Vráblová do funkce místopředsedy 
sdružení. Dalšími tématy valných hromad bylo hospodaření sdružení, příprava nových 
žádostí o granty a obecné informace o fungování sdružení pro členy i hosty. Valné hromady 
se vždy zúčastnili i zástupci města Fulneku jako hosté.

Základní informace o sdružení 
a naplňováním cílů v roce 2010
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15. „Edu & Art Fulnek 2010“ pro Dětský domov Loreta
V průběhu uplynulých let byla navázána dobrá spolupráce s vedením Dětského domova 

Loreta ve Fulneku. Cílem byla integrace dětí z DD do majoritní společnosti. Děti se zapo-
jovaly v průběhu roku do aktivit našeho sdružení. Finančně jsme také přispěli na vánoční 
dárky. 

Tato aktivita naplňuje prioritní oblasti odpovídající cílům sdružení dle stanov: 
vzdělávání, práce s mládeží; šíření duchovního odkazu Jana Amose Komenského 
a integrace hendikepovaných. V budoucích letech plánujeme rozšířit spolupráci s dětským 
domovem o nové formy a aktivity.

16. „Divadlo žije!“
cca 15 osob
Z personálních důvodů divadlo ve Fulneku ukončilo 

svou činnost. Proto jsme v letošním roce podpořili 
amatérské divadlo Podiv, divadelní nadšence z Fulneku a 
blízkého Suchdolu nad Odrou, jejichž věkové složení jde 
napříč všemi generacemi i profesemi.

Akce:
Společná výroba kulis a personální výpomoc

17. Besedy a poznávací výlety 
cca 300 osob
Tématem besed, poznávacích zájezdů i komentovaných prohlídek byla historie Fulnecka 

a blízkého okolí. Cílem bylo vytvoření pozitivního vztahu občanů k městu a regionu, ve 
kterém žijí. Uskutečnily se komentované prohlídky historických objektů našeho města, 
celého Fulneku, Nového Jičína, Kunína a Přerova. Aktivně jsme se zapojili do Dnů evrop-
ského dědictví i Dnů muzeí. Velký ohlas měly přednášky, především přednáška o fulneckém 
zámku Mgr. A. Čeplé z Národního památkového ústavu v Ostravě.  Veřejnost i odborníci 
pozitivně hodnotili odbornou úroveň výletů i přednášek.

Akce:
„Stavební vývoj fulneckého zámku“
„Začátky osídlení Oderska a Fulnecka“
„Život a tvorba Jana Amose Komenského“
Komentované prohlídky Fulneku
„Kudy? Tudy ...“ - Přerov
„Kudy? Tudy ...“ -  Nový Jičín
„Kudy? Tudy ...“ -  Kunín
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13. Adventní koncerty 
cca 130
Z technických a organizačních důvodů byly realizovány v režii Muzea Novojičínska, p. o.    

V průběhu roku občanské sdružení Comenius Fulnek zrealizovalo  dva koncerty, z nichž 
jeden byl s mezinárodní účastí.

Akce:
Hudba bez hranic (ČR, Itálie)
Komorní orchestr P. J. Vejvanovského k 400. výročí vybudování radnice a křtu publikace 

Pocta  Fulneku J. A. K.

14. Výstavy regionálních výtvarníků
cca 1300 osob
Ve spolupráci s Městským kulturním centrem Fulnek, p. o. se uskutečnila výstava foto-

grafií pana Václava Davida a obrazů paní Mgr. Jany Hradské. Aktuálně jsme zařadili 
výstavu   Dipl. Psych. Horsta Schinzela z Mnichova ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, 
p. o. a občanským sdružením Moravian ze Suchdolu nad Odrou.

Akce:
„Apoštol indiánů – David Zeisberger“ – výstava
„Hra barev“ – výstava obrazů Mgr. Jany Hradské
„Ohlédnutí“ – výstava fotografií Václava Davida
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Správní rada se schází dle povinností, vyplývajících ze stanov sdružení pravidelně a plní 
průběžně svěřené úkoly. Ze svých jednání vypracovává zápisy.

 I v průběhu roku 2010 se členům sdružení podařilo na základě dobrého ohlasu na real-
izované akce získat další nové členy. Členská základna k 31. 12. 2010 čítá 15 členů. 

Naplňováním cílů sdružení v roce 2010 propojujeme i nadále vzájemnou spolupráci mezi 
různými spolky a organizacemi nejen na území města Fulneku. Již dříve započatý proces 
vzdělávání v oblasti místní historie a tradic napomáhá vzniku zdravého patriotizmu vůči 
našemu regionu a podporuje pocit sounáležitosti tím, že se občané aktivně, dle svého na-
turelu, zapojují do akcí, které jsou žánrově velice bohaté a jsou časově rozloženy v průběhu 
celého roku. Posilování kulturního potenciálu města Fulneku je součástí ekonomické revi-
talizace města a významně pomáhá při budování podnikatelského prostředí regionu. 

Média
V průběhu roku 2010 byla veřejnost Fulnecka, Moravskoslezského kraje i ČR infor-

movaná o projektech občanského sdružení Comenius Fulnek prostřednictvím: databáze 
Městského informačního centra - cca  300 mediálních a soukromých adres, rozhlasu 
místního a přilehlých obcí a měst, plakátů a upoutávek na plakátovacích plochách 
a nástěnkách na Fulnecku, v přilehlých obcích a městech, webových stránek www.come-
niusfulnek.cz, www.fulnek.cz, www.ic-fulnek.cz a cca 10 dalších, regionálních.

Prezentace v tisku /dle možností/: Fulnecký zpravodaj, Zpravodaje měst Odry, Studénka, 
Vítkov a Bílovec i městyse Suchdol nad Odrou, Novojičínský region, Deník, dále TV  Odra 
- regionální televize. Na You Tube – comenius fulnek je možno nalézt krátké sestřihy z akcí 
Žena v klášteře a ze slavnostního křtu publikace Pocta Fulneku J. A. Komenskému. 

Na všech prezentacích pro média /tisk, rozhlas a televize/ byl kladen důraz na ocenění 
nepostradatelné podpory všech sponzorů a partnerů. V následujících letech opět zvažujeme 
i placenou reklamu, protože média odmítají zmiňovat donátory a sponzory akcí. Aktivity 
sdružení byly průběžně prezentovány na všech jednáních s vedením města, se spolu-
pracujícími komunitami, partnery i donátory. Na plakátech a pozvánkách byli pravidelně 
uváděni partneři a sponzoři našich projektů.

V následujícím roce chceme restrukturalizovat naše webové stránky a zapojit se 
do sociální sítě facebook.

Partneři, spolupracující organizace, dobrovolníci
Nejvýznamnějšími partnery občanského sdružení Comenius Fulnek v roce 2010 

bylo město Fulnek, Městské kulturní centrum Fulnek, p. o. a Muzeum Novojičínska p. o. 
S partnery jsme spolupracovali na různých projektech. Formy spolupráce jsou definovány 
v našich smlouvách.
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V rámci realizace našich akcí jsme s úspěchem oslovili všechny věkové kategorie 
a sociální skupiny. Velmi aktivní byla spolupráce také s komunitami nacházejícími se na 
území Fulnecka a dalšími společenskými subjekty. Jmenovitě: Sbor dobrovolných hasičů 
v Jerlochovicích - Jerlochovice, Klub seniorů, T. O. Touhy, o. s., ZO ČSBS, Slunečnice 
Centrum pro znevýhodněné studenty VŠB – TU Ostrava, Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, Moravian, o. s. ze Suchdolu nad Odrou, Divadelní společnost Podiv, 
Národní památkový ústav v Ostravě a další.

Výborně byla hodnocena spolupráce s místními základními školami a úspěšně se začíná 
rozvíjet spolupráce s Dětským domovem Loreta ve Fulneku. 

V průběhu roku se do jednotlivých aktivit zapojilo cca 20 konkrétních realizátorů z řad 
členů a příznivců a cca 250 osob ze strany veřejnosti. Byl kladen důraz na vytvoření tradice 
vzájemné spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a komunitami směřující k dalšímu a 
bohatšímu kulturnímu rozvoji Fulnecka. 

Prezentace občanského sdružení, workshopy, setkání 
Naši členové se pravidelně účastní workshopů řešících problematiku cestovního ruchu 

Moravskoslezského kraje i Moravského Kravařska. 
V dubnu se zástupci naší organizace zúčastnili České konference, která se konala 

v Poděbradech. „Česká konference“ aneb „Porada o stávajícím životě a možných 
výhledech života v České republice“což je název pro setkávání osobností zastupujících 
v současné době nejrozličnější filozofické, intelektuální a duchovní směry a proudy 
v českých zemích. Naše sdružení zde představilo svou činnost. Došlo k několika schůzkám, 
kde se naši krajané na nás kontaktovali a dozvěděli se tak více o činnosti sdružení. 

Dne 5. června 2010 se uskutečnilo, při příležitosti druhých narozenin sdružení Comenius 
Fulnek, společenské setkání „Jaro pro klášter“ za doprovodu cimbálové muziky Javořina. 
Cílem akce bylo neformální setkání s našimi sponzory, příznivci a zástupci, nejen Nadace 
OKD, Nadace Partnerství, místní samosprávy, ale i se zastupiteli Moravskoslezského 
kraje.
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11. Výstava kreseb významného rodáka Františka Kledenského
cca 230 osob
Fulnecký rodák František Kledenský se do dějin části severovýchodní Moravy 

s názvem Kravařsko zapsal jako aktivní amatérský vedutista, který ve svých četných kres-
bách zachytil řadu měst, lokalit a významných staveb regionu. Stal se autorem, jehož práce 
jsou dodnes jedinečným svědectvím o životě Kravařska v první třetině 19. století. Jeho 
dílo je dodnes využíváno k rozsáhlému studiu nejen historiky, etnografy a vlastivědnými 
pracovníky, ale také pracovníky památkové péče vzhledem k maximální přesnosti detailů 
historických objektů.

Akce byla pořádána ve spolupráci s Muzeem Novojičínska p. o., archivů v Brně, Opavě 
a Novém Jičíně a Městem Fulnek měla velký ohlas nejen mezi širokou laickou, ale 
především odbornou veřejností.

Akce:
Výstava se slavnostní vernisáží děl F. Kledenského

12. „Medailonky statečných“
cca 300 osob
Z technických důvodů byla plánovaná výstava „Drotárů“ nahrazena výstavou 

„Medailonky statečných“, která byla doplněna o besedu a komentované prohlídky pro 
veřejnost a školy spojena i křtem stejnomené publikace. Akce proběhla ve spolupráci 
města Fulneku, Muzea Novojičínska, p .o. a především Českého svazu bojovníků za svo-
bodu. Mapovala činnost příslušníků Československého zahraničního vojska, partyzánů, 
zpravodajců a politických vězňů, domácího odboje i československých legionářů. Setkala 
se s pozitivními ohlasy.

Akce:
Výstava „Medailonky statečných“ se slavnostním křtem publikace
Komentované prohlídky s autorem výstavy
Beseda
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9. „Pohádkový les“
cca 300 osob
Úspěšná akce s dlouhole-

tou tradicí, pořádaná společně 
s Městským kulturním centrem 
Fulnek, p. o. a T.O. Touhy, 
o. s. se uskutečnila i v roce 
2010. Děti společně s rodiči 
i prarodiči strávily dopoledne 
plné her a soutěží v přírodě. 
T¨uto akci přijali s nadšením 
nejen děti, ale i jejich rodiče či 
výchovní pracovníci dětského 
domova Loreta.

Akce:
Zábavné dopoledne ve ful-

neckém lesoparku.

10. „Vivat Comenius“
cca 350 osob
Touto aktivitou naplňujeme strategickou oblast odpovídající cílům sdružení podle stanov 

- šířit duchovní odkaz J. A. Komenského a práci s mládeží. Cílem bylo vytvořit tradici, 
znovu obnovit setkávání pedagogů a žáků, oficiální rozloučení vedení města se žáky 9. tříd. 
Setkání proběhlo symbolicky v Památníku J. A. Komenského.

Slavnostní rozloučení s absolventy ZŠ a Speciální školy bylo aktuálně rozšířeno o výstavu 
nově objevených, dnes již historických 
fotografií  Žákovského háje, o multi-
mediální prezentaci jednotlivých tříd. 
Tuto akci ocenilo především vedení 
škol.

Akce:
Slavnostní rozloučení s s absolventy 

základních a speciální školy
Multimediální prezentace škol
Výstava archivních i současných 

fotografií Žákovského háje
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V červenci roku 2010 se naše 
zástupkyně zúčastnila, spolu s PhDr. 
Františkem Hýblem, vernisáže výstavy 
Pedagogického muzea J. A. Komenského 
v Praze „Rod Geerů očima malířů“, kde 
naše sdružení bylo představeno čelným 
představitelům z oblasti komeniologie 
a především panu V. L. Hobrlantovi, 
řediteli Muzea J. A. Komenského v 
Naardenu.

Dne 20. srpna 2010 poctil naše město 
svou návštěvou pan Hiroshi Matsuoka, 
profesor tokijské univerzi ty.  Byl 
slavnostně přijat vedením města i členy 
sdružení, následně navštívil Památník J. 
A. Komenského. 

V průběhu roku 2010 byla činnost 
našeho sdružení pozitivně hodnocena na 
vzájemných setkáních, či společenských 
akcích (Táňa Fišerová, japonský komenio-
log profesor Hiroshi Matsuoka, emeritní 
ředitel Muzea Komenského v Přerově PhDr. František Hýbl), v korespondenci (ředitel 
Muzea v Lešně Vitold Omieszynski), v tisku, popř. v publikaci Pocta Fulneku J. A. 
Komenskému (Prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc,) apod.

Práce občanského sdružení byla mimo jiné oceněna Čestným uznáním Ústředního 
výboru Českého svazu bojovníků za svobodu.
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Úspěšnými aktivitami byla prohloubena podpora ze strany:
Moravskoslezského kraje
Nadace OKD 
města Fulneku 
Muzea Novojičínska, p. o.
Městského kulturního centra Fulnek, p. o.

Sponzoring 
Sponzorství je jednou z možností neziskové organizace, jak pokrýt náklady na 

realizované akce. Za tímto účelem byli v rámci různých akcí osloveni potenciální sponzoři, 
zejména z podnikatelské sféry ve Fulneku. V této sféře jsme našli významnou podporu, 
zejména čtyř firem, které se díky svému smýšlení a sounáležitosti vůči svému regionu, kde 
žijí, rozhodli k trvalejší spolupráci.

 

Finanční a ekonomické údaje
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7. „Poznej svůj region“
cca 55 osob
Cílem bylo představit studentům VŠB – TU v Ostravě zajímavé lokality Moravskoslezského 

kraje – Památník J. A. Komenského a kostel sv. Josefa s přilehlým konventem. Akce jim 
umožnila získat praktickou zkušenost k ověření získaných znalostí ze studia přímo v praxi. 
Tato aktivita naplňuje cíle našeho sdružení: napomáhat všestrannému rozvoji a poznávání 
regionu, vzdělávat, šířit osvětu a práci s mládeží i dospělými. 

Ve spolupráci s městem Fulnek, Muzeem Novojičínska, p. o. se uskutečnily dva work-
shopy se studenty VŠB – TU v Ostravě. Výsledky své práce prezentovali vedení města 
a představitelům Moravskoslezského kraje.

Akce:
Jarní a podzimní workshop

8. „Jaro v klášteře aneb možná přijde i kouzelník“ 
cca 300 osob
1. ročník Mezinárodního sympozia volného šperku.
... šperkem může být architektura, grafický design, móda, socha, fotografie, multimédia, 

malba, grafika, ... Najděme si každý ten svůj „šperk“.
Workshop výtvarníků se zahraniční účastí 

byl zakončen vernisáží a jejich prezentací 
vlastní tvorby. Slavnostní zahájení doplnila 
módní přehlídka Lenky Sršnové (SK), Puojd 
(SR) a Radky Kovačíkové. Cílem bylo pro-
pojení vzdělávání a umění. Po letech se opět 
pokračovalo v setkávání umělců v prostorách 
kostela sv. Josefa. 

Akce:
Mezinárodní sympozium a výstava
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5. Obnova místních lidových zvyků 
cca 60 osob        
„Vynášení Mařeny“ - tento 

pradávný, původně pohanský, svátek 
je nedílnou součástí historického 
a duchovního odkazu naších předků. 
Cílem bylo a je udržení již zapome-
nutého lidového zvyku „Vynášení 
Mařeny z vesnice“ v obci Lukavec.

Akce: 
„Vynášení Mařeny“ - průvod 

vesnicí s občerstvením a programem 
(3. ročník)

Výstava fotografií z let minulých

6. „Den Země“ (duben - měsíc ekologie)
cca 300 osob        
Cílem byla podpora environmentální výchovy a propagace Dne Země.
V této etapě projektu jsme uspořádali výstavu prací děl žáků, soutěže s ekotématikou, 

besedy a workshopy. S nadšením se setkala výstava „Miss kompost“ a „Nulový odpad“, 
ze strany pedagogů byl pak vysoce oceněn Infostan občanského sdružení Ekodomov. Již 
druhým rokem proběhla prezentace ekologických aktivit ZŠ, do které se zapojily i školy z 
přilehlých obcí. 

Akce:
Infostan občanského sdružení Ekodomov 
Výstava s ekologickou tématikou
Prezentace škol s ekologickými aktivitami
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Výše členských příspěvků je dobrovolná, a činí v případě studujících alespoň 100 Kč 
ročně, v případě výdělečně činných osob alespoň 500 Kč ročně, splatných nejpozději 
k 31. 12. příslušného kalendářního roku. 

Příjmy a výdaje roku 2010

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

Vytvořený kladný hospodářský výsledek bude použit na dofinancování a předfinancování 
projektů v roce 2011. Poměrná část bude použita na provoz s ohledem na udržení 
realizovaných akcí a fungování sdružení v následujících letech. 
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Naučná stezka „Člověče, zastav se ...“

Naučná stezka „Člověče, zastav se ...“, podpořená Nadací OKD, městem Fulnek 
a dalšími právnickými i fyzickými subjekty, byla realizována v roce 2009 a v současné 
době žije svým vlastním životem. Design i obsah na informačních tabulích ve čtyřech 
jazycích (ČJ, AJ, NJ a polština) je vysoce hodnocen širokou veřejností, tuzemskými 
i zahraničními odborníky z oblasti cestovního ruchu.

V průběhu roku byla stezka udržována žáky místních ZŠ, členy i příznivci našeho sdružení 
v rámci ekologických aktivit. Velmi důležitá je také pomoc Technických služeb, p. o. města 
Fulneku.

Nadace OKD zařadila naši stezku do své soutěže „Po stopách OKD“ a prezentuje ji na 
svých webových stránkách i propagačních materiálech, město Fulnek pak v Turistickém 
informačním magazínu apod. V následujícím roce 2011 chceme naučnou stezku zařadit do 
databáze stezek Moravskoslezského kraje a jejich propagačních materiálů. 

Projekty
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4. „Pastelka pro Tibet“ 
cca 300 osob 
Cílem bylo informovat o současné situaci v Tibetu nejen širokou veřejnost, ale především 

žáky škol. Dále také šlo o upevnění humanity, chápání charity jako normální součásti našeho 
myšlení, našeho života. Paralelou je nucený odchod J. A. Komenského a jeho souvěrců 
z Fulneku z důvodu duchovního přesvědčení – stejně jako nucený odchod občanů Tibetu 
z jejich vlasti ze stejného důvodu. Tato aktivita respektuje cíle našeho sdružení: všestranně 
šířit a rozvíjet odkaz lidskosti J. A. Komenského na všech úrovních společnosti, v regionál-
ním, národním i mezinárodním měřítku jako základní princip zdravé společnosti.

Od roku 2008, kdy jsme na veřejné aukci vybrali cca 150 000,- Kč, se snažíme 
touto finanční, ale také i materiální pomocí zlepšit životní podmínky dětí ze sirotčince 
v Kathmandu a do budoucna plánujeme podporovat zlepšení dostupnosti vzdělávání těchto 
dětí prostřednictvím adopce na dálku. 

V rámci projektu proběhla série přednášek a hudebních produkcí v základních školách 
Kunín, Heřmanice, Odry a Fulnek i pro veřejnost. Velmi úspěšné byly koncerty „Tibetské 
mísy“ a „Zvukové lázně“. Cílem bylo upevnění humanity a solidarity. Pozitivně byly hod-
noceny akce ve školách.

Akce:
„Zvukové lázně“
Koncert na tibetské mísy
Multimediální program s workshopem pro ZŠ Heřmánky
Balíčky pro děti do sirotčince v Kathmandu
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3. „Den učitelů“ 
cca 120 osob     
Ve spolupráci s městem Fulnek se Den učitelů (4. ročník) stal již tradiční akcí a roste jeho 

společenská prestiž. Důstojně bylo navázáno na tradice Dnů J. A. Komenského ve Fulneku. 
Velký úspěch měl koncert folklorního souboru Javořina a následné setkání pedagogů, na 
kterém si vzájemně předávali své odborné zkušenosti z práce s dětmi. 

Hlavním přínosem je obnovení tradice oslav Dne učitelů spojená s oceněním práce 
kvalitních pedagogů. Aktivita respektuje cíle našeho sdružení: všestranně šířit a rozvíjet 
odkaz lidskosti J. A. Komenského na všech úrovních společnosti, v regionálním, národním 
i mezinárodním měřítku jako základní princip zdravé společnosti. 

Akce:
Slavnostní vyhodnocení
Společenské setkání pedagogů s představiteli města Fulneku a Moravskoslezského 

kraje
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„Kamínky přírody“
cca 720 osob
Celoroční environmentální projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj a Nadace 

OKD. Do dílčích aktivit se aktivně zapojili žáci a pedagogové základních škol, rodiče dětí 
a dobrovolníci z řad místních komunit a sdružení. Celá akce byla pozitivně hodnocena 
nejen ze stran vedení škol, ale i vedení města Fulneku. Občany a žáky našeho města nejvíce 
nadchla výmalba tzv. „Myší díry“.

Akce:
Údržba a úprava trasy naučné stezky „Člověče, zastav se...“ 
Zavěšení a nátěr ptačích budek
Prezentace okolních škol s jejich ekologickými aktivitami 
Výstava a doprovodný program sdružení Ekodomov
Účast na Dni Země ve Fulneku
Relaxační výlety s ekologickou tématikou 
Výsadba zeleně
Raftování na Odře organizované ČSOP ve Studénce
Fotografická soutěž
Vytvoření monumentu Kamínky přírody – víceletá část
Hudební program PLANETA
Odborné práce na naučné stezce  „Člověče, zastav se...“
Malba na stěnu „Myší díry“
Zemědělský jarmark
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„Edu & Art Fulnek 2010“ (2. ročník)

Projekt „Edu & Art Fulnek 2010“ byla ucelená celoroční nabídka plánovaných 
17 dílčích okruhů pro širokou veřejnost nejen Fulnecka, ale i Moravskoslezského kraje, 
popř. dalších tuzemských či zahraničních návštěvníků. Celkem se projektu zúčastnilo cca 
4 800 návštěvníků. Jednotlivé akce byly kladně hodnoceny a byli jsme vyzváni v pokračování 
nejen občany, ale i představiteli vedení města, zástupci Moravskoslezského kraje a dalšími 
významnými osobnostmi veřejného i kulturně-společenského života nejen z České repub-
liky, ale i ze zahraničí. Na projektu participujeme společně s Muzeem Novojičínska, p. o., 
Městským kulturním centrem Fulnek, p. o. a občanskými komunitami na území Fulnecka.

1. „Škola hrou“
cca 600 osob (v místních kolech a ve finále)  
Tyto aktivity vedle sebe posadily malé i velké, podpořily zdravou soutěživost, nabídly 

celé rodině, kolektivu aktivně prožít celý den. Tento projekt zapadá do cíle činnosti sdružení 
vzdělávat, šířit osvětu a pracovat s dětmi a mládeží i dospělými. Podporuje nově vzni-
kající fenomén našeho města, pohádkovou bytost Terezku, princeznu z Fulneku. Akce byly 
pozitivně oceněna především ze strany rodičů a pedagogů ZŠ zdejšího regionu.

Akce:
Soutěž v Sudoku (3. ročník)
Turnaj v pexesu „O cenu Terezky, princezny z Fulneku“ (1. ročník)
Vánoční turnaj v deskových hrách (2. ročník)
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2. Workshop „Svět slova“ 
cca 200 osob
Slavnostní vyhodnocení již 3. ročníku mezinárodního literárně výtvarného projektu „Svět 

slova“ proběhlo za přítomnosti náměstka hejtmana pro kulturu a oblast sociálních věcí 
Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, zástupce Moravskoslezského kraje. Workshop seznámil 
žáky se základy restaurování knih a ti si mohli prakticky vyzkoušet výrobu ručního papíru. 
Do akce se zapojili žáci a pedagogové, v sobotu následně rodiče s dětmi. Velký ohlas mělo 
již tradiční čtení tvorby žáků z let minulých seniory našeho města.

Akce:
Workshopy
Slavnostní vyhodnocení s koncertem Heidi Janků
„Babičko, přečti mi pohádku ...“
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