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1 Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

kdybych  měla  při  svém  úvodním  zamyšlení  stručně  charakterizovat  rok  2008  v životě 
sdružení Comenius Fulnek, asi bych použila dvě označení: „výjimečný“ a „první“. 

V roce  2008  naše  sdružení  zahájilo  svou  činnost,  postavilo  početnou  členskou  základnu 
a realizovalo hned několik velmi vydařených a výjimečných akcí. Nezisková organizace, jako 
je ta naše, nemůže fungovat bez kvalitních a iniciativních lidí,  kteří  jsou ochotni pracovat 
a realizovat  kvalitní  akce  a  projekty,  a  to  vše   nad  rámec  svých  osobních  a  pracovních 
povinností.  Proto  všem členům našeho sdružení  patří  obrovský dík!  Pro  naši  udržitelnost 
a úspěch naší organizace je rovněž velmi důležitá finanční a institucionální podpora, proto zde 
musím ocenit opravdu velmi významnou  partnerskou spolupráci s městem Fulnek,  Muzeem 
Novojičínska, a také v neposlední řadě s Moravskoslezským krajem. 

V říjnu 2008 sdružení koncipovalo svou strategii, kterou si rozdělilo na 4 tématické oblasti. 
Našimi prioritami jsou veškeré aktivity,  které napomohou šíření duchovního  odkazu J. A. 
Komenského, který ve Fulneku pobýval několik let. Další oblastí, které se chceme věnovat, 
jsou aktivity zaměřené na zlepšování stavu životního  prostředí. Dále chceme svými projekty 
napomoci k  vytváření infrastruktury a služeb v cestovním ruchu ve Fulneku a jeho širším 
okolí a v neposlední řadě se chceme zaměřit na podpůrné aktivity, které pomohou nalézt nové 
využití pro zchátralý kapucínský klášter ve Fulneku.                                  

V poslední části svého úvodního slova bych ráda připomenula některé významné milníky naší 
činnosti v roce 2008. Naše sdružení vzniklo 14. 5. 2008 a mělo pět zakládajících členů.  Do 
konce roku se nám podařilo naši členskou základnu více než zdvojnásobit. První úspěšný 
projekt „Člověče zastav se“ byl zahájen v srpnu 2008 schválením finanční dotace od Nadace 
OKD. V listopadu se nám podařilo uskutečnit velmi úspěšnou charitativní akci na podporu 
Tibetských sirotků, kterým jsme díky dárcům mohli zaslat více než  150 tisíc korun. Ještě 
tentýž měsíc jsme ve  Fulneku přivítali vysokoškolské studenty z Ostravy  v rámci letní školy, 
kteří se blíže seznámili s tímto regionem. 

Tak to bylo jen velmi krátké ohlédnutí za necelým půlrokem naší činnosti. Akcí, které by si 
v úvodním slovu zasloužili pozornost, je ještě celá řada, a proto Vás zvu k nahlédnutí do naší 
činnosti prostřednictvím této první výroční zprávy. 

… A nyní mi už nezbývá nic jiného, než jen popřát sdružení a jejím členům zajímavé, kvalitní 
projekty, širokou a aktivní členskou základnu a samozřejmě pokračující a dále se rozvíjející 
spolupráci s významnými institucemi a organizacemi veřejné ale i podnikatelské sféry. 

Předsedkyně sdružení 
Renáta Václavková
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Vyjádření k výroční zprávě Comenius Fulnek

    Muzeum  Novojičínska  si  velmi  váží  obětavé  a  nezištné  práce  občanského  sdružení 
Comenius,  které  ve  své  činnosti  propaguje  odkaz  J.  A.  Komenského  a  pomáhá  rozvíjet 
bohatou kulturní činnost v kulturní památce – pracovišti Muzea Novojičínska, p.o. – Kostele 
sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku.
      
    Kulturní  a  vzdělávací  akce,  které  v roce 2008 proběhly,  byly  velmi  zdařilé  z hlediska 
návštěvnosti i obsahové. 

       Muzeum Novojičínska spolupracuje s občanským sdružením Comenius jako s partnerem, 
který je v oblasti  své činnosti  na vysoké úrovni a jeho jednotliví  členové podílející  se na 
obsahovém a organizačním zajištění akcí se vyznačují spolehlivostí a profesionalitou.

    Muzeum Novojičínska,  p.  o.  děkuje  touto  cestou  občanskému  sdružení  Comenius  za 
dosavadní spolupráci a těší se další spolupráci v následujícím období.

PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka Muzea Novojičínska, p. o.

V Novém Jičíně, 30.6.2009

Poděkování k výroční zprávě za rok 2008

Se zájmem jsem si přečetl vaši výroční zprávu sdružení COMENIUS FULNEK za rok 2008.
Děkuji,  že vaše sdružení  navázalo na činnost  NADAČNÍHO FONDU PRO ZÁCHRANU 
KAPUCÍNSKÉHO  KLÁŠTERA  VE  FULNEKU  a  rozšířilo  další  formy  šíření  myšlenek 
J.A.Komenského ve Fulneku.
Děkuji všem členům tohoto sdružení za iniciativu, osobní čas, který věnujete k naplňování 
cílů sdružení „Comenius Fulnek“.
Děkuji  všem sponzorům,  podnikatelům,  fyzickým  osobám,  kteří  finančně  podporují  vaše 
vytyčené projekty, myšlenky a cíle.
Za vedení města Fulnek si dovoluji říct, že dveře na MěÚ Fulnek jsou a určitě budou pro vás 
otevřené.  Věřím,  že  i  zastupitelé  najdou  finanční  prostředky  v rozpočtu  2010  pro  tak 
ušlechtilou věc jako je propagace myšlenek J. A. Komenského ve Fulneku.
Ještě jednou děkuji.

Jaroslav Štekbauer
Místostarosta Města Fulnek
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2 Základní informace o organizaci

2.1    Hlavní myšlenka sdružení

Sdružení  je  společensky  prospěšnou  organizací  založenou  na  šíření  myšlenek  J.  A. 
Komenského  formou  organizování  kulturně–společenských,  vzdělávacích  akcí  v oblasti 
humanity  a  environmentálních  idejí  a  cestovního  ruchu  ve  Fulneku,  v  městě  zvaném 
„Barokní perla Moravského Kravařska“.

Občanské  sdružení navazuje  na  dosavadní  působení  Nadačního  fondu pro  záchranu 
Kapucínského kláštera ve Fulneku a rozšiřuje jej o další formy činnosti.

2.2    Vznik a založení organizaci

Sdružení  vzniklo 14.  května  2008.  Myšlenka  o založení  sdružení  vzešla  při organizování 
Adventních koncertů roku 2007. Mezi zakládajícími členy byli Pavlína Vráblová , Ing. Věra 
Lošáková, Mgr. Radek Jaborský, Věra Čatkosová a Ing. Renáta Václavková.  Dne 19. března 
2008 se konala schůze přípravného výboru a byl zahájen proces registrace sdružení.

2.3    Orgány sdružení

Dne 13. června se konala  první valná hromada, které se již zúčastnilo 9 potencionálních 
členů sdružení, dva byli omluveni. Byly zvoleny orgány sdružení.

Valná hromada: nejvyšší orgán sdružení složený ze členů a schází se pravidelně 2 krát ročně

Správní rada:  Ing. Renáta Václavková 
Pavlína Vráblová 
Ing. Věra Lošáková    
Věra Čatkosová
Mgr. Radek Jaborský
  

Předseda: Ing. Renáta Václavková

Místopředseda: Pavlína Vráblová 

Ekonom sdružení: Ing. Věra Lošáková

Revizní komise sdružení: Ing. Radka Krištofová 
Radka Kuchyňková
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Na  valné  hromadě  byly  dále  definovány  prioritní  oblasti  sdružení  ve  kterých  sdružení 
realizovalo  své  první  aktivity.  Ke  každé  prioritní  oblasti  byl  ustanoven  hlavní  garant 
zodpovědný za realizaci aktivit.

Sdružení v roce 2008 nemělo zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Byly uzavřeny pouze 
dvě smlouvy o provedení práce v rámci realizace projektu „Člověče, zastav se ...“. Členové 
sdružení pracují v rámci dobrovolné práce mimo své zaměstnání a přinášení do sdružení svou 
odbornost a entuziasmus.

Druhá valná hromada se konala 3. října 2008. Stěžejním tématem bylo plnění stanovených 
úkolů z první valné hromady, projekt „Člověče, zastav se …“ a příprava na podání dalších 
žádostí o granty.

Správní rada se schází dle svých povinností, vyplývajících ze stanov sdružení každý měsíc a 
plní průběžně svěřené úkoly. Správní rada se usnesla, že vzhledem k náročnosti svých úkolu 
rozdělí členy do pracovních týmů dle strategických cílů a zájmů členů a tento návrh předložila 
k projednání na valné hromadě konané dne 27. února 2009. 

V průběhu  roku  2008  se  členům  sdružení  podařilo  na  základě  dobrého  renomé 
z realizovaných akcí získat další nové aktivní členy. Z původních šesti zakládajících členů se 
členská základna rozšířila k 31. 12. 2008 na členů jedenáct. 

Úspěšnými aktivitami byla získána rovněž podpora ze strany vedení Města Fulnek, Muzea 
Novojičínska, p.o. a Městského kulturního centra ve Fulneku.

2.4    Prioritní oblasti sdružení v horizontu 1 -5 let. a cíle sdružení
1. Odkaz J. A. Komenského  - tradice   Z: Pavlína Vráblová
2. Životní prostředí Z: Věra Lošáková,  Radka Kuchyňková
3. Cestovní ruch                                              Z: Pavlína Vráblová , Věra Lošáková
4. Nové využití konventu   Z: Renáta Václavková
5. Propagace  -  marketing Z: Radka Kuchyňková, Pavlína Vráblová
6. Sponzoring Z: Josef Pavlíček, Renáta Václavková    

Prioritní oblasti odpovídají cílům sdružení dle stanov.

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 tradice 
za účelem uchování a záchrany jeho jedinečností,
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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 médií, 
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. svoji 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.

Naplňováním  cílů  sdružení  v roce  2008 se  zvýšila  informovanost  o  znovuobnovení  a 
udržení tradic, regionálního folklóru a vzniklo portfolia pro spolkovou činnost. Jednotlivými 
aktivitami sdružení se vytvoří nové tradice, které budou obsahovat ucelené soubory dílčích 
aktivit zaměřených na propojení kulturně vzdělávacího života v regionu. 
Propojujeme  vzájemnou  spolupráci  mezi  různými  spolky  a  organizacemi  nejen  na  území 
Města Fulnek. 
Započatý  proces  vzdělávání  v  oblasti  místní  historie  a  tradic  napomáhá  vzniku  zdravého 
patriotizmu k našemu regionu a podporuje pocit sounáležitosti tím, že se občané aktivně dle 
svého naturelu, zapojují do akcí, které jsou žánrově velice bohaté a jsou rozvrstveny časově v 
průběhu celého roku. 

Mezi nejdůležitější  mezníky v činnosti sdružení v roce 2008 bylo získání grantové podpory 
projektu  „Člověče,  zastav  se  …“ (8/08).  Realizace  charitativní  akce  „Pastelka  pro Tibet“ 
(11/08)  a  spoluúčast  na  Adventních  koncertech  2008.  Významným  mezníkem  bylo  i 
zpracování projektu „Edu & Art Fulnek 2009“ jakožto uceleného pásma aktivit připravených 
pro  rok  2009.  K jednotlivým  akcím  realizovaných  v roce  2008  je  podrobně  věnovaná 
následující část výroční zprávy. 

Projekt „Edu & Art Fulnek 2009“ napomohl k ujasnění a rozdělení kompetencí v rámci 
strategických  cílu  sdružení.  Projekt  je  zaměřen  na  rozšíření  kulturně-vzdělávacího  i 
společenského  obzoru  široké  veřejnosti,  na  znovuobnovení  a  udržení  tradic  s  důrazem 
aktivního zapojení občanů a občanských spolků působících na Fulnecku. Projekt zastřešuje 
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plánované akce pořádané Městským kulturním centrem Fulnek, p. o., Muzeem Novojičínska, 
p. o., Comeniem Fulnek, o. s. a drobnými občanskými spolky. 

V rámci  aktivit  je  kladen  důraz  na  vytvoření  tradice  spolupráce  mezi  jednotlivými 
organizacemi a tímto směřovat k dalšímu a bohatšímu kulturnímu rozvoji Města Fulnek také 
v následujících  ročnících.

Projekt  byl  v roce  2008  zaslán  do  grantového  kola  Nadace  OKD,  ale  nebyl  podpořen 
z důvodu  velkého  počtu  přijatých  žádost.  V dalším  termínu  byl  zaslán  do  grantového 
programu Moravskoslezského kraje – Kultura 2009. V tomto programu byl podpořen ve výši 
196 500,- Kč s 50% finanční spoluúčastí  našeho sdružení.  Velké nadšení při obdržení této 
informace ovšem doprovází velký závazek tuto spoluúčast dokrýt.

Jelikož  tento  projekt  zahrnuje  veškeré  aktivity  dle  strategických  prioritních  oblastí,  jeho 
úspěšná realizace se tedy stává  hlavní cílem sdružení  pro rok 2009 stejně jako příprava 
pásma akcí „Edu & Art Fulnek 2010“ a jejich finančního zajištění.

3   Informace o aktivitách sdružení v roce 2008

3.1    Aktivity 

Propagace 
Aktivity občanského sdružení Comenius Fulnek jsou pravidelně prezentovány v regionálním 
tisku /Novojičínský deník,  Mladá fronta,  Moravskoslezský kraj/  a v místních zpravodajích 
/Fulnecký zpravodaj, zpravodaje měst Odry, Bílovec, Suchdol nad Odrou/. Kabelová televize 
Odra natáčela slavnostní ukončení projektu „Pastelka pro Tibet“. Ve spolupráci s Městským 
informačním centrem ve  Fulneku jsou informace  o  akcích  uveřejněny na  www.fulnek.cz, 
v letáčcích a e-mailovém zpravodajství Města Fulnek.

Webové stránky

Našemu  sdružení  byla  dne  3.  11.  2008  na  valné  hromadě  představena  pracovní  verze 
webových stránek  www.comeniusfulnek. cz. Markétou Pantálkovou.
Na těchto stránkách najdete stanovy a kontakty na sdružení i na jednotlivé členy. Můžete si 
stáhnout přihlášku do našeho sdružení a dozvíte se o proběhlých, aktuálních a připravujících 
projektech. Také  můžete nahlédnout  na recenze o našich akcích. 

Tyto  stránky  se  neustále  vyvíjejí  a  sami  členové  se  vzdělávají  v  tvorbě  a  správě  webu, 
abychom  mohli  posunout  naši  webovou  propagaci  do  finální  a  dle  našich  představ 
odpovídající  podoby.
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Sponzoring 

Sponzorství je jednou z možností neziskové organizace,  jak pokrýt náklady na realizované 
akce.  Za  tímto  účelem byly  v rámci  různých  akcí  osloveni  potenciální  sponzoři,  zejména 
z podnikatelské sféry ve Fulneku. V této sféře jsme našli významnou podporu, zejména dvou 
firem, kteří se díky svému smýšlení a sounaležitosti vůči svému regionu, kde žijí, rozhodli 
k trvalejší spolupráci. V této činnosti budeme dále pokračovat a rozšiřovat možnosti zapojení 
podnikatelské veřejnosti do našich aktivit.

Dárce, Účel

Vrábel Provoz sdružení
Lošáková Provoz sdružení
Mročková Tibet
Vrábel Kulturní akce
Lošáková Kulturní akce
Savjařová Kulturní akce
Vráblová - věcný dar Vybavení na akce
Pars Komponenty pí. Mazancová Tibet
Chocholoušová Tibet
Vylob Tibet
Mazanec Tibet
Dragoun Tibet
Mročková Tibet
Mroček Tibet
Václavek Tibet

   3.2    Projekty a kulturní akce 

3.2.1    Otevři oči     (25. dubna. 2008)

Komponovaný večer s promítáním filmu o vztahu lidí a zvířat „ Earthling“ proběhl v kostele 
sv. Josefa ve Fulneku. Promítání doprovázel hrou na didgeridoo Jakub Slováček.

3.2.2    Svět slova     (15. května 2008)   
Stěžejním důvodem realizace projektu bylo obnovit vztah mladé generace k četbě, literatuře a 
dramatickému umění, které kreativně rozvíjí osobnost dítěte. Hlavní část projektu proběhla 
ve městě J. A. Komenského, který zde působil v letech 1618 až 1621. V květnu roku 1623 
zde dochází k tragické události -  spálení knihovny J. A. Komenského. 
Vztah mládeže ke knihám a divadlu je neustále alarmující.  Tendence trávit stále více času u 
počítačů a ve virtuálním světě informací je půdou pro spojení těchto aktivit.  
Do  projektu  byly  rovněž  vloženy  prvky  k  překlenutí  bariéry  mezi  nejmladší  generací  a 
seniory. Tento prvek byl dílčím cílem projektu.
Dalším z dílčích cílů byla  práce rodičů a prarodičů společně s dětmi. 
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Projekt  podpořil  nejen  mladé  talentované  žáky  v jejich  dalším  rozvoji,  ale  i  žáky 
s handicapem. Byli osloveni žáci MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol z  okolí Fulneku, 
Suchdolu nad Odrou, Oder, Bílovce, Opavy, Vítkova, Studénky. Do projektu byli zapojeni 
senioři, rodiče.
Celkem se do jednotlivých akcí projektu zapojilo cca 1 200 osob. Hlavním pořadatelem bylo 
Městské  kulturní  centrum  Fulnek,  p.  o.,  dalšími  partnery  Nadační  fond  pro  záchranu 
Kapucínského kláštera ve Fulneku, Muzeum Novojičínska, p. o.,  Město Fulnek.

3.2.3   Slavnostní odhalení a vysvěcení sochy Panny Marie Královny Nebes   (2. 
           srpna 2008)

Slavnostní akt odhalení sochy proběhlo v kostele sv. Josefa ve 
Fulneku. Občanské sdružení bylo  spoluorganizátorem této 
ojedinělé a úspěšné akce. Odhalení a koncert komorního 
orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína se 
zúčastnilo téměř 180 návštěvníků. 
Slavnostní  odhalení  provedl  poslanec  parlamentu  Ing.  Jiří 
Carbol za přítomnosti náměstka hejtmana Moravskoslezského 
kraje Ing. Adamce, Starosty Města Fulnek Ing. Josefa Dubce a 
Ředitelky Muzea Novojičínska, p.o. PhDr. Sylvy Dvořáčkové. 
Akci  doprovázelo  nejen  krásné  slunečné  počasí,  ale  také 
vystoupení Trubačů pod vedením Martina Jakubíka.
Slavnostní  akt  odhalení  sochy  Panny  Marie  završilo  práci 

Nadačního fondu pro záchranu kapucínského kláštera ve Fulneku.

3.2.4    Člověče, zastav se …(projekt zahájen v roce 2008 a dokončen bude v  září 
      2009)

Sdružení získalo podporu projektu  Člověče, zastav se… od Nadace OKD.
„Člověče, zastav se …“ řeší absenci turistické infrastruktury ve Fulneku. Konkrétně jsme se 
zaměřili na vybudování naučné stezky, do které se aktivně zapojí zahraniční studenti. 

Realizací  projektu se zlepší  turistická infrastruktura ve městě  a  posílí  se cestovní ruch ve 
Fulneku,  městě  J.  A.  Komenského.  Zatraktivní  se  region  pro  občany  města,  tuzemské  i 
zahraniční turisty. Návštěvnicí se dále dovědí, že nejen ve městě působil J. A. Komenský, ale 
i mnoho dalších významných osobností. 
Navazujeme nejen na myšlenky J. A. Komenského, ale také na tradici. Před mnoha lety nám 
pomáhali studenti z Francie na úpravě chodníčků Zámeckého vrchu, v roce 2005 dobrovolníci 
z Francie, Japonska Švýcarska, SR a Německa při obnově kláštera. 

Projekt je rozdělen do dvou základních klíčových aktivit:

Klíčová aktivita č. 1 Informační tabule
Z projektu bude financováno 13 informačních tabulí umístěných u významných historických 
památek Města Fulnek. 
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Obsahem budou informace  v jazykových  mutacích  (čeština,  angličtina,  němčina,  polština) 
z oblastí  historie i současnosti,  významných osobností a přírodních zajímavostí.  Text bude 
doprovázen fotografiemi. 
Součástí každé informační tabule bude prostor pro umístění loga popř. názvů jednotlivých 
partnerů a sponzorů.
U tabule bude instalována lavička (dle možnosti) a odpadkový koš.  
Široké veřejnosti (třídy, rodiny, pracovní kolektivy apod.) bude nabídnuta možnost patronace 
nad jednotlivými informačními zastávkami.

Klíčová aktivita č. 2 Workcamp

Navazujeme na tradici workcampů minulých let. Na projektu bude bezplatně pracovat  cca 10 
studentů  ze  zahraničí  a  10  studentů  SŠ  a  asi  15  dobrovolníků,  kteří  budou  instalovat 
informační tabule, lavičky, odpadkové koše a podílet se na pomocných pracech. 
Prostřednictvím organizace  INEX-SDA  budou  osloveni  zahraniční  studenti  a  organizace 
zajistí kvalifikovaný doprovod.  Z naší strany bude studentům hrazeno ubytování,  strava a 
kulturní program. 
Vlastní akce bude probíhat v období srpen - záři 2009 (cca 10 dní).  Současně budou probíhat 
společensko  kulturní  akce  (výstavy  fotografií  z průběhu  akce,  koncert,  besedy,  poznávací 
výlety našeho regionu apod.) 
Projektem napomůžeme překonání jazykové bariéry,  navázání vzájemných vztahů, poznání 
kultur jiných národů a  k seznámení s ideami dobrovolnictví a humanity. 

Udržitelnost projektu 

Po ukončení grantu budou nadále masivně a dlouhodobě využívány veškeré výstupy projektu 
(audiovizuální prezentace, propagační materiály, kvíz apod.) v rámci dalších  aktivit ve městě. 
Ve spolupráci s Městským informačním centrem nabídneme naučnou trasu „Člověče zastav se 
…“ do databáze různých turistických informačních center /ATIC, Kudy z nudy../ celé ČR.
Oslovíme školy nejen v okrese Nový Jičín, ale celého Moravskoslezského kraje s nabídkou 
tipu na školní výlety a exkurze. Občané města a turisté si budou moci i jednotlivě prohloubit 
znalosti formou připraveného kvízu (opět v jazykových mutacích).

Financování

Celkové finanční náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 473 500,- Kč. Nadace 
OKD podpořila projekt ve výši 331 000,- Kč a částka 142 500,- Kč bude hrazena z vlastních 
zdrojů (partneři a sponzoři).
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3.2.5    Exkurze studentů 5. ročníku oboru Regionální rozvoj (4. listopadu. 2008)
  (RV)

Dne 4. 11. 2008   proběhla zimní škola studentů 
5. ročníku  oboru  Regionální  rozvoj  z Vysoké 
školy  Báňské,  Ekonomické  fakulty.  Studenti 
navštívili Kapucínský klášter ve Fulneku.

Celodenní  akce   byla   koncipována   do  dvou 
částí.  V první  části  si  studenti  prošli  zchátralý 
kapucínský konvent a ve druhé  části exkurze se 
v rámci  týmové  práce   pokoušeli  hledat   nové 
možnosti využití pro tento objekt. 

3.2.6    Pastelka pro Tibet (realizace v týdnu od 8. do 16. listopadu 2008)

„Pastelka pro Tibet“ je charitativní projekt zaměřený na dlouhodobou podporu ve vzdělávání 
a  zlepšení  životních  podmínek  dětí   z  malého  sirotčince  v tibetské  čtvrti  nepálského 
Káthmandú.  Jsou to děti, které jsou v této oblasti nedobrovolně a trpí bez vlastního  přičinění.
Děti často viděly své rodiče trpět nebo i umírat,  viděly a zažily hrůzy,  které jsou pro nás 
naprosto nepředstavitelné, usínaly s prázdným žaludkem, v zimě, bez jakékoliv vyhlídky na 
lepší zítřek. Ale to, co jim chybí nejvíce, je rodičovské obětí, péče, pozornost a láska.

S konkrétním nápadem přišla  jedenadvacetiletá  Tereza 
Mročková, fulnecká rodačka, která strávila v Tibetu dva 
roky  a  učila zde  místní  mnichy  a  děti  ze  sirotčince 
anglickému jazyku. V roce 2008 se tam vrátila na týden 
už s jasným záměrem přivézt obrázky pro pravidelnou 
akci „Svět slova II“. (Do projektu se jen v květnu 2008 
zapojilo  na  1200  účastníků.)  Nakonec  se  ale  původní 
záměr  změnil,  když  si  jsme  si  prohlíželi  fotografie 
sirotčince postaveného z vlnitého plechu a bez kamen. 

Blížila  se  doba,  kdy  ranní   teploty  klesají  pod  nulu.  Když  jsme  si  uvědomili,  v  jakých 
podmínkách v sirotčinci děti žijí, rozhodli jsme se pomoci ihned. Takto se zrodila myšlenka 
dovezené obrázky nejen vystavit, ale formou aukce je vydražit a výtěžek zaslat do sirotčince, 
abychom mohli pomoci ještě před zimou. U každého obrázku visela fotografie malého autora 
a jeho životopis včetně příběhu, jak se dítě do sirotčince dostalo. Zájemci o obrázky mohli 
celý týden  navyšovat  částky,  za  které  byli  ochotni  je  koupit,  a  to  nejen v kapli,  ale  také 
prostřednictvím webových stránek občanského sdružení. V sobotu aukce skončila a v neděli 
se uskutečnila komorní derniéra s předáním vydražených obrázků. 
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Tento charitativní projekt, který začal týdenní aukcí obrázků dětí ze sirotčince v Káthmándú, 
si v současné době žije svůj vlastní život. Tímto projektem se už nezabývá  jen naše sdružení, 
ale i lidé, které projekt oslovil, a sami se chopili iniciativy a nečekají na další naše akci.
Posílají  balíčky do sirotčince  a  zajímají  se o osudy těchto dětí.  Takto k tomu přistoupila 
základní škola v Brně, v Kuníně, J. A. Komenského a T. G. Masaryka ve Fulneku a mateřská 
škola ve Fulneku. 
A co je na této věci nejkrásnější? Že jsou to hlavně děti, které pomáhají dětem. Děkujeme 
všem, co se podíleli a podílí na pomoci sirotčinci.
A že toho vůbec není málo. Ze sirotčince nám napsali, že bude dětem koupeno teplé oblečení, 
boty, ponožky, čepice a rukavice. Z finančních darů se hradí jídlo a nájem. Nakoupí se do 
sirotčince  postele  a  přikrývky.  Opraví  hradební  zeď  (plot)  pro  zajištění  bezpečnosti. 
Zorganizují pro děti výlet do ZOO s piknikem, nakoupí pastelky, knihy a učebnice. 

Výtěžek z aukce obrázku   19 654,- Kč
Finanční příspěvky ostatní       125 855,- Kč
Celkem       145 509,- Kč

Výstavu celkem zhlédlo 611 návštěvníků. 

3.2.7    Kudy? Tudy....                   (22. 11. 2008)  
Akce se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí 10 osob. Navštívili jsme významné pamětihodnosti 
města  Oder.  Odborným průvodcem nám byl  pan Květoslav  Wiltsch,  se  kterým jsme také 
navštívili  bohatý  depozitář  s historickými  sbírkami  města  Oder.  Pro  velký  úspěch  akce 
připravujeme obdobně zaměřené výlety do Suchdolu nad Odrou, Kunína a prohlídku Fulneku. 

3.2.8    Adventní koncerty 2008   ( 30. listopadu, 7., 14. a 21. prosince 2008)  
Adventními koncerty už podruhé proběhly v kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve 
Fulneku,  kde  byly  dne  30.  listopadu  slavnostně  zahájeny  „odemčeny  Klíčem  k lidským 
srdcím“.  Klíč  je  symbolicky  při  zahájení  koncertů  přinesen  z kapucínské  krypty,  kde  je 
v průběhu  roku  uložen  a  při  závěrečném  koncertu  vrácen  zpět  na  znamení,  že  adventní 
koncerty budou mít nadále své místo v programu kostela sv. Josefa. 

Hlavním  organizátorem  koncertu  je  Muzeum 
Novojičínska  a  občanské  sdružením  patřilo  mezi 
spoluorganizátory  společně  s Městským  kulturním 
centrem Fulnek.
V průběhu  čtyř  adventních  nedělí  patřil  potlesk 
žákům ZUŠ Studénka – pobočky Fulnek (připravili 
M.  Panáčková  a   Libor  Beseda),  dětskému 
pěveckému  sboru  Skřivánek  pod  vedením  Mgr. 
Zuzany  Šimůnkové,  pěveckému  sboru  Ondráš, 
Tamburašskému  orchestru  Brač,  Klímkovickému 
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souboru  akordeonů  a  fléten  pod  taktovkou  Ivany  Neuwirthové.   Závěrečný  koncert  byl 
věnován členům Nadačního fondu pro záchranu Kapucínského kláštera ve Fulneku za vše co 
pro Fulnek a Kapucínský klášter vykonali, neboť k 31. prosinci 2008 oficiálně ukončili svou 
činnost.  Tento  neopakovatelný  večer  vyplnily  tóny  harfy  Denisy  Chromé  za  klavírního 
doprovodu Pavla Andory.
 
Skvělé  publikum,  které  v tak  hojném  počtu  (celkem  650)  naše  koncerty  navštěvovalo  a 
všechny účinkující vždy odměnilo bouřlivým potleskem, svědčí o velkém zájmu návštěvníků 
a úspěchu těchto koncertů.

4 Finanční a ekonomické údaje

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
Zdroje majetku sdružení jsou: 

♦ dary fyzických a právnických osob 

Projekt Částka
Pastelka pro Tibet 150 709 Kč
Provoz sdružení 11 500 Kč
Věcné dary 9 800 Kč
 172 009 Kč

♦ příjmy získané z grantů

Projekt Částka
Člověče, zastav se … 331 000 Kč
Vlastní podíl 142 500 Kč
  
Celková hodnota 473 500 Kč

♦ členské příspěvky
       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.  příslušného kalendářního roku.

Členské příspěvky Částka
500,- Kč * 11 členů 5 500 Kč
  
  
 5 500 Kč
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Příjmy  a výdaje roku 2008

Příjmy Částka Výdaje Částka
Dary 163 209 Kč Drobný majetek 1 927 Kč
Granty - přijatá platba 165 500 Kč Vyplacené dohody z projektu 17 000 Kč
Členské příspěvky 5 500 Kč Odvod daně 3 000 Kč
Úroky z běžného účtu 77 Kč Poplatky bance 749 Kč

 334 286 Kč
Režijní náklady spojené s 
přípravou akcí a projektů 11 427 Kč

   34 103 Kč
Výsledek hospodaření 300 183 Kč

Výsledek hospodaření ve výší 300 183,- Kč je složen z výtěžku projektu „Pastelka pro 
Tibet“  ve  výši  150 709,-  Kč,  nevyčerpaný zůstatek  z první  splátky projektu „Člověče, 
zastav se …“ ve výši 141 280,- Kč a nevyčerpané prostředky z ostatních darů a členských 
příspěvků ve výši 8 194,- Kč.

5 Závěrečné poděkování  

Děkujeme  všem  našim  členům,  příznivcům,  partnerům,  dárcům,  institucím  a 
dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili. 

Ještě jednou děkujeme Nadačnímu fondu pro záchranu kapucínského kláštera za vše, co 
pro Fulnek a Kapucínský klášter vykonali,  že nám ukázali cestu kudy, se v činnostech 
ubírat a podporují nás v naší práci.

Naše  srdečné  poděkování  patří  Muzeu Novojičínska,  p.  o.,  Městu  Fulnek,  Městskému 
kulturnímu centru Fulnek, p. o. a Nadaci OKD a Moravskoslezskému kraji.
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