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Pátý rok činnosti sdružení Comenius Fulnek navázal na předešlé ročníky a pokračoval 
v tradičních akcích a přinesl také  akce nové. Jednou z nich je například „Filmclub 
Comenius“, který nabízí pravidelné zamyšlení nad dokumentárními filmy pro náročného 
diváka. Další novou a úspěšnou aktivitou je cyklus pravidelných přednášek cestovatelů pod 
názvem „Kolem světa“.  

Rok 2012 byl pro naše sdružení finančně stabilnější, jelikož se podařilo získat finanční 
prostředky na aktivity sdružení z několika v dotačních výzev, což rozšířilo možnosti organi-
zovat mnoho akcí. Jako významný úspěch vnímáme získání dotačního projektu z operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence schopnost s názvem „Od A do Z pro rozvoj malých 
měst a obcí“, který je zaměřen na vzdělávání statutárních zástupců malých měst a obcí 
v našem regionu. Sdružení Comenius o. s. tedy vzdělává 30 starostů z Moravskoslezského 
kraje.

Sdružení Comenius je od roku 2008 stabilní organizací, která napomáhá společenskému, 
kulturnímu a komunitnímu životu na Fulnecku. Důkazem je fakt, že se postupně rozšiřuje 
členská základna našich aktivních členů a roste zájem dobrovolníků o zapojení se v 
naší práci. Rovněž se daří rozšiřovat spolupráce rámci komunitního života na Fulnecku 
s dalšími spolky a organizacemi. V dalším období bychom chtěli vztahy dále posilovat.  
Jedněmi z hlavních spolupracujících organizací jsou Muzeum Novojičínska – pobočka 
kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku, město Fulnek a Městské kulturní 
centrum, p.o.

Věříme, že činnost našeho sdružení napomáhá jednomu krásnému místu ve Fulneku, 
kterým je Kostel svatého Josefa a přilehlý Kapucínský klášter. Snažíme se společně ve spo-
lupráci se správcem objektu Muzeem Novojičínska, p. o., spoluvytvářet místo pro setkávání 
lidí, umělců, příznivců umění a také pro vzdělávání. Občanům města Fulneku přinášíme 
akce, které jim dávají možnost kvalitně a hodnotně trávit volný čas. 

Naším cílem je budovat občanskou společnost na území Fulnecka a třeba i za jeho hrani-
cemi a podporovat komunitní spoluprácí místních organizací a formálních či neformálních 
sdružení. Zda se nám to daří, to posuďte sami. Zvu vás k prostudování našich webových 
stránek, facebooku, či této výroční zprávy, kde se o nás, naší činnosti a akcích můžete 
dozvědět mnohem více.

Zakončit si dovolím jedním citátem Jana Amose Komenského. S úsměvem někdy na 
viděnou. 

„Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.“
                                                        Jan Amos Komenský

Ing. Renáta Václavková
předesedkyně sdružení
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Občanské sdružení Comenius Fulnek je nezisková, nepolitická a dobrovolná, 
společensky prospěšná organizace, která sdružuje členy na základě společného 
zájmu o kulturní, vzdělanostní a humanitní rozvoj Fulnecka založeném na 
myšlenkách J. A Komenského, podpoře komunitního života ve městě a posílení 
cestovního ruchu v regionu. 

Cíle sdružení
Cílem sdružení je všestranně šířit a rozvíjet duchovní odkaz J. A. Komenského 

na všech úrovních společnosti, v regionálním, národním i mezinárodním měřítku 
formou organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akcí a dále:
• Usilovat o dokončení druhé etapy rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera 
  a jeho aktivního využívání.
• Napomáhat všestrannému rozvoji poznání regionu, podporovat a dokumentovat 
  tradice za účelem uchování a záchrany jeho jedinečností.
• Mapovat kulturní, duchovní a přírodní dědictví dané oblasti za spolupráce 
  památkové péče a ochránců přírody.
• Napomáhat rozvoji cestovního ruchu a vybudování turistické infrastruktury.
• Podporovat publikační činnost a spolupracovat s médii.
• Posilovat iniciativy občanů založené na zájmu o vlastní obec, humanitu 
  a vzájemnou spolupráci.
• Pomáhat při integraci etnických menšin a hendikepovaných občanů.
• Provádět informační, vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti 
  enviromentálních idejí.
• Napomáhat rozvoji podnikání a podnikavosti ve Fulneku.
• Účastnit se správních a jiných řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy 
  ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví.
• Vzdělávat dospělé, děti a mládež.
• 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.
• 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.

Jmenované cíle sdružení jsou naplňovány průběžně v závislosti na získaných 
finančních prostředcích a časových možnostech členů sdružení.
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Strategické oblasti v horizontu 5 let Organizace sdružení

Hlavní garanti zodpovědní za naplňování strategických oblastí, ustanovení val-
nou hromadou v roce 2008, nebyli ani v roce 2012 změněni.

Předmětnými strategickými oblastmi jsou:

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

5

Sdružení v roce 2012 nemělo zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Bylo 
uzavřeno pouze několik dohod o provedení práce v rámci realizace projektů „Edu 
& Art Fulnek 2012“, „Fulnečané spolu“ a projektu „Edu & Art Fulnek 2012 bez 
bariér“. Členové sdružení nadále pracovali v rámci dobrovolné práce mimo své 
zaměstnání a přinášeli do sdružení svou odbornost a entuziasmus. Rovněž několik 
příznivců sdružení neochvějně pomáhalo při realizaci jednotlivých akcí, za což 
jim velice děkujeme. Zájem o dobrovolnou činnost i mimo členskou základnu 
nasvědčuje, že komunitní život není fulneckým obyvatelům lhostejný. 

V roce 2012 proběhly dvě valné hromady konané dne 11. června 2012 a 4. 
prosince 2012. Tématem bylo plnění stanovených úkolů dle prioritních oblastí, 
informace o realizovaných dílčích aktivitách projektu „Edu & Art Fulnek 2011“, 
„Fulnečané spolu“ a projektu „Edu & Art Fulnek 2012 bez bariér“. Dalšími 
tématy valných hromad bylo hospodaření sdružení, příprava dalších žádostí o 
granty a obecné informace o fungování sdružení pro členy i hosty. Valné hromady 
se zúčastnili i zástupci města Fulnek, Muzea Novojičínska, p.o. a další hosté. Z 
valných hromad je zpracováván zápis o průběhu a rozesílán všem zúčastněným. 

Správní rada se schází dle svých povinností, vyplývajících ze stanov sdružení, 
pravidelně a plní průběžně svěřené úkoly. Ze svých jednání vypracovává zápisy 
obsahující dílčí úkoly, termíny pro jejich splnění a zodpovědnou osobu. Tento 
dokument se stal živým materiálem pro řízení sdružení a také pro zabezpečení 
informovanosti ostatních členů sdružení, kteří se správních rad neúčastní.

 Členská základna k 31. 12. 2012 čítá 17 členů. 
Naplňováním cílů sdružení v roce 2012 propojujeme i nadále vzájemnou spolu-

práci mezi různými spolky a organizacemi nejen na území města Fulneku, což vede 
k posilování komunitního života. Již dříve započatý proces vzdělávání v oblasti 
místní historie a tradic napomáhá vzniku zdravého patriotismu 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.
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Hlavním mediálním prostředníkem je webová stránka www.comeniusfulnek.
cz, kde se aktuálně objevují pozvánky k připravovaným akcím a následně foto-
dokumentace a shrnutí již akcí konaných. Mimo to využíváme prezentace v tisku 
- Fulnecký zpravodaj, zpravodaje měst Odry, Studénka, Vítkov a Bílovec i městyse 
Suchdol nad Odrou, dále Novojičínský region, Novojičínský Deník a TV Odra - 
regionální televize. 

Veřejnost je informována o projektech občanského sdruženi Comenius Fulnek 
prostřednictvím databáze Městského informačního centra čítající na 300 mediál-
ních 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, na dalších webových stránkách např. www.fulnek.cz, www.ic-
fulnek.cz a cca 10 dalších. 

Na YouTube – comenius fulnek je možno nalézt krátké sestřihy z akcí. A nově se 
také prezentujeme na profilu sociální sítě facebook.
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Naplňováním cílů sdružení propojujeme i nadále vzájemnou spolupráci s různými 
spolky a organizacemi nejen na území města Fulneku, což vede k posilování komu-
nitního života a spolupráce. Hlavními partnery občanského sdružení jsou Muzeum 
Novojičínska p.o., město Fulnek, Městské kulturní centrum Fulnek p.o., Městské 
informační centrum Fulneku. Dalšími partnery jsou pak Klub seniorů Fulnek, 
Římsko-katolická farnost, Aktiv občanů Lukavec, SDH Fulnek, Jerlochovice, TO 
Touhy, ZO Československého svazu bojovníků za svobodu, 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, kterým tímto velice děkujeme 
za jejich pomoc.

Přínosná spolupráce byla navázána také 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. Tato vzájemná 
spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a komunitami směřuje k dalšímu a 
bohatšímu kulturnímu rozvoji Fulnecka.

Významnou podporu ve formě finančních prostředků poskytlo město Fulnek, 
Moravskoslezský kraj, Nadace OKD, Nadační fond Hyundai, Nadace Kousek po 
kousku,, Nadace Open Society Fund Praha, Muzeum Novojičínska, p.o., Městské 
kulturní centrum Fulnek a také donátoři z řad místních podnikatelů - Pars 
Komponenty s.r.o., VVM IPSO s.r.o., Pamet spol. s.r.o., Bártek zahradnictví s.r.o., 
MAXIMA Krčmář s.r.o. Všem jmenovaným tímto velmi děkujeme za jejich pomoc, 
bez které by mnohé aktivity nemohlý být realizovány. 
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Dárci a podpořené projekty 2012 
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Kladný hospodářský výsledek vznikl, jelikož finanční prostředky na projekt Od 
A do Z pro rozvoj malých měst a obcí, byly přijaty ještě před zahájením realizace 
tohoto projektu. 

Výše členských příspěvků je dobrovolná a činí v případě studujících alespoň 
minimálně 100 Kč ročně, v případě výdělečně činných osob alespoň 500 Kč ročně, 
splatných nejpozději k 31.12. příslušného kalendářního roku.

Finanční a ekonomické údaje

Příjmy  a výdaje roku 2012   
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munit a sdružení. Součástí projektu byla výmalba „myší díry“ dětmi ZŠ, údržba a 
úprava trasy naučné stezky „Člověče, zastav se...“, zavěšení a nátěr ptačích budek, 
prezentace okolních škol s jejich ekologickými aktivitami, fotografická soutěž, 
hudební program Planeta, raftování na Odře organizované ČSOP ve Studénce a 
mnohé další.

Odkaz PhDr. ADOLFA TURKA (2011)
Na počest 100. výročí narození PhDr. Adolfa Turka, významného archiváře a 

historika, se díky podpoře Ministerstva kultury ČR uskutečnil projekt Odkaz PhDr. 
Adolfa Turka. Adolfu Turkovi, jeho dílu a práci byla věnována výstava v kostele 
sv. Josefa, kde byla při vernisáži slavnostně pokřtěna publikace „Bratrský sbor ve 
Fulneku“. Výstava byla doprovázena besedami o osobě a díle PhDr. Adolfa Turka 
a koncertem hudby starých mistrů v podání Komorního orchestru Pavla Josefa 
Vejvanovského z Nového Jičína.

Fulnečané spolu (2011-2012)
Projekt „Fulnečané spolu“ je zaměřen na rozšíření kulturně vzdělávacího a 

společenského obzoru, na znovuobnovení a udržení tradic s důrazem na aktivní 
zapojení občanů všech věkových a sociálních skupin a komunit působících na 
Fulnecku. Prioritou programu je začleňování hendikepovaných spoluobčanů do 
společnosti a podpora environmentální výchovy. Aktivity projektu se prolínají s 
projektem Edu & Art Fulnek zmiňovaný v následujícím textu.

Mimo to se sdružení každoročně zapojuje do Dnů Evropského dědictví a Slezské 
muzejní noci.

12

Historie sdružení se začala psát v roce 2008 a v tomto roce se také uskutečnily 
první aktivity a programy. Tradiční místem konání velké části aktivit se stal kostel 
sv. Josefa, který se tak po nákladné renovaci stal „mekkou“ místního společenského 
a kulturního dění.

Naučná stezka „Člověče, zastav se ...“ (2009)
Naučná stezka „Člověče, zastav se ...“, podpořena Nadací OKD, městem Fulnek 

a dalšími právnickými i fyzickými subjekty, byla realizována v roce 2009. Obsah 
informačních tabulí je vyveden ve čtyřech jazycích (ČJ, AJ, NJ a polština) a její 
provedení je oceňováno širokou veřejností, tuzemskými i zahraničními odborníky 
z oblasti cestovního ruchu. Samotné zprovoznění naučné trasy bylo spojeno s 
workshopem zahraničních studentů, kteří pomohli se stavbou panelů a terénními 
úpravami stezky.

Nadace OKD zařadila naši stezku do své soutěže „Po stopách OKD“ a prezen-
tuje ji na svých webových stránkách i propagačních materiálech, město Fulnek pak 
v Turistickém informačním magazínu apod. 

Edu & Art Fulnek 2009 - 2012
Myšlenka tohoto projektu, který doprovází občanské sdružení od počátku, je 

propojení kulturních, vzdělávacích a rozvojových aktivit naplňující vybrané cíle 
sdružení.  Aktivity Edu & Art Fulnek chtějí obohatit kulturní, společenský i rozvo-
jovo-vzdělávací život ve městě a přispívat k posílení komunitní pospolitosti jeho 
obyvatel a udržení tradic lokality. 

Dnes má projekt za sebou 4. sezónu. Z pilotních několika akcí se v roce 2012 
vyklubalo na 49 akcí v 15 tematických blocích a těší se velké oblibě a účasti 
návštěvníků, jež bylo v roce 2012 kolem 5 tisíc. Dále se jej však daří rozvíjet, po-
souvat ve směru kvality i rozmanitosti, proto věříme, že rok 2013 bude stejně tak 
úspěšný.

Kamínky přírody (2010)
Jedná se o celoroční environmentální projekt, který byl finančně podpořen 

Moravskoslezským krajem a Nadací OKD. Do dílčích aktivit se aktivně zapojili 
žáci a pedagogové základních škol, rodiče dětí a dobrovolníci z řad místních ko-

Co se již podařilo aneb Něco z historie 
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EDU & ART FULNEK 2012

1. Škola hrou – SUDOKU, VÁNOČNÍ TURNAJ 
    V DESKOVÝCH HRÁCH, TURNAJ V PEXESE
   Pod heslem „škola hrou“ se během roku setkali malí i velcí nad deskami 

moderních společenských her, utkali se ve hře pexeso nebo při luštění sudoku. 
Během roku se uskutečnilo několik soutěžních klání, např. turnaj v pexesu, na konci 
roku pak turnaj v deskových hrách. Tyto soutěže jsou vyvrcholením celoročního 
setkávání členů Klubu deskových her, jehož vznik naše sdružení iniciovalo, a ve 
spolupráci s TO Touhy jej podporuje.  Tyto akce mají za cíl podpořit volnočasové 
vyžití dětí a mládeže a podpořit vzdělávání zábavnou formou. Aktivit se zúčastnilo 
přibližně 110 účastníků.

2. Pastelka pro Tibet IV
Akce s názvem Pastelka pro Tibet se tematicky zaměřuje na problematiku 

Tibetu. V rámci svého pátého ročníku se uskutečnil koncert na tibetské mísy Vandy 
Nečasové a Miluše Bartusové. Počátkem roku představil cestovatel Petr Orava své 
zážitky a poznatky z jeho cesty do Nepálu a konala se beseda s panem Radkem 
Špinkou (ADRA) o práci humanitárních organizací a fungování institutu adopce 
na dálku. V srpnu a září pak proběhly dvě přednášky Terezy Natálie Mročkové pod 
názvem Čína: tanec s draky a Tibet: země v exilu, které představily pro nás vzdál-
enou kulturu, tradice, politické a historické souvislosti Číny a Tibetu. Programu 
Pastelka pro Tibet se zúčastnilo více než 250 návštěvníků.

13 14

Projekty roku 2012

3. Den učitelů 
Již tradičně je den narození Jana Amose Komenského věnován oslavám Dne 

učitelům. Při této příležitosti uspořádalo sdružení Comenius Fulnek se svými 
partnery koncert – kytarový recitál Libora 
Janečka a žáků ZUŠ Fulnek pod vedením 
Libora Besedy, který navštívilo cca 100 
posluchačů. Významný den výročí narození 
J. A. Komenského v roce jeho 420. výročí 
byl propojen se zapojením se do akce 
Slezské muzejní noci 2012, v průběhu 
které byla, mimo jiné, v Památníku J.A.K. 
otevřena výstava studentských plakátů 
„Komenský s úsměvem“.

4. Obnova místních lidových tradic – pálení Mařeny
Pálení Mařeny je křesťanský zvyk s původem ve slovanské mytologii, kdy vesnicí 

Lukavec prochází průvod doprovázený zpěvem s Mařenou a Mařákem. Na konci 
se obě figury zapálí jako symbol odcházející zimy a ozdobí se májka jako symbol 
příchodu jara. Tato kulturně společenská akce je zaměřena na podporu zachování 
nehmotného kulturního dědictví v našem regionu a v roce 2012 se uskutečnila na 
Smrtnou neděli 25. března. Na organizaci se podílely s Comeniem Fulnek o.s. také 
TO Touhy, Klub seniorů, Občanský aktiv Lukavec a Římsko-katolická farnost. Akce 
se zúčastnilo přibližně 50 místních.
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se zúčastnilo přibližně 50 místních.



7. Svět slova V
Již pátý ročník výtvarně-literární soutěže měl za cíl podpořit četbu a návrat ke 

knihám, především u dětí a mládeže. Rozvoj pozitivního vztahu k literatuře a dra-
matické tvorbě v návaznosti na odkaz J. A. Komenského. Na počátku bylo osloveno 
celkem 45 škol, z nichž se zapojilo 24. Celkem bylo odevzdáno 111 literárních 
prací a 264 výtvarných děl, ze kterých odborná poroto vybírala ty nejlepší ve svých 
věkových kategoriích. Dne 9. května proběhlo slavnostní vyhodnocení výsledků 
za přítomnosti finalistky soutěže Hlas Česko-Slovenska Nikolety Spalasové.  Do 
aktivity se zapojilo celkem 600 účastníků, slavnostní vyhodnocení navštívilo 
přibližně 200 hostů.

Akce byla propojena s výstavou ilustrátorů knih Evy Anlaufové a akad. malíře 
Lubomíra Anlaufa u příležitosti znovuvydání knihy Terezka, princezna z Fulneku 
a doplněna workshopem pro děti - Tvoření z papíru a aktivitou Babičko, přečti mi 
pohádku – četba seniorů dětem.
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5. Den Země – duben měsíc ekologie
Ve spolupráci s místními školami proběhl úklid a údržba naučné stezky. Děti (cca 

80 účastníků) tak v místní krajině vnímaly její unikátní krásy a bohatství, nabývaly 
nové znalosti z ekologie a zapojením se do aktivity rovněž poznaly potřebnost 
péče o krajinu a hmotné vybavení. Členové Comenia Fulnek rovněž zaznamenali 
nejvážnější poničení vybavení stezky Člověče, zastav se, na základě kterých byly 
připraveny podklady pro její rekonstrukci.

6. Pohádkový les
Pohádkový les je akce s několikaletou tradicí pořádaná k Mezinárodnímu dni 

dětí. Děti se svými rodiči a prarodiči  zdolávají  lesní  pohádkovou trasu na zá-
meckém kopci, kde na ně čekají pohádkové bytosti s připravenými soutěžemi a 
hrami. Zábavného dopoledne pořádaného spolu s Městským kulturním centrem 
p.o. a TO Touhy se v roce 2012 zúčastnilo na 200 dětí a 100 dospělých.
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10. Soubor regionálních výstav
V průběhu celého roku 2012 zdobilo prostory kostela sv. Josefa hned sedm 

výstav a instalací. První z nich byla výstava Legionáři Novojičínska v boji za 
vznik Československa, jejíž slavnostní vernisáž byla spojena i se křtem stejnoj-
menné publikace. Počátkem dubna představil své dílo ve Fulneku významný český 
sochař Olbram Zoubek. Výstava Sochy Olbrama Zoubka se setkala s velkým 
zájmem návštěvníků, a to zejména při komentované prohlídce samotného autora, 
která se konala 1. 6. 2012 v rámci Slezské muzejní noci. V souvislosti se znovu-
vydáním knihy Terezka, princezna z Fulneku byla zrealizována výstava ilustrací 
Evy Anlaufové a akad. malíře Lubomíra Anlaufa. Výstavu Porcelán, keramika 
a sklo ze sbírek Muzea Novojičínska představil historik Muzea Novojičínska 
PhDr. Jiří Curok Csc. na vernisáži dne 22. 6. 2012. Pro návštěvníky byla k 
vidění po celé období prázdnin. Významné české literární osobnosti Jaroslavu 
Durychovi, který několik let svého života strávil i v okolí Fulneku, byla věnována 
vzpomínková výstava Jaroslav Durych. Tu připravila jeho nejmladší dcera, paní 
Jiřina Bártková Durychová. Slavnostní vernisáží provedl literární historik prof. 
Jaroslav Med, program tvořily ukázky prozaických, básnických, publicistických 
a dramatických děl kdysi „zakázaného“ spisovatele. Dne 1. listopadu 2012 byla 
veřejnosti představena výstava Mehofferův palác – Příběh neobyčejného domu. 
Autoři výstavy, zastoupeni PhDr. J. Zezulčíkem, se pokusili zachytit pohnutou his-
torii kdysi nejkrásnějšího šlechtického domu ve Fulneku. Závěr roku patřil výstavě 
klubu paličkářek Paličkovaný Fulnek. Jak název sám napovídá, dominanty města 
byty zobrazeny formou paličkované krajky.

O úspěchu těchto akcí vypovídá návštěvnost, když na slavnostních vernisážích 
bylo přibližně 500 hostů, výstavy pak navštívilo cca 2 000 návštěvníků.
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8. Mezinárodní fotografické sympozium 
– PŘÍBĚH MĚSTA FULNEKU
Workshop „Tváře města“ měl za úkol zdokumentovat a shromáždit tváře města 

Fulneku, ať už jde o tváře konkrétních historických osobností, tváře soch andělů 
a svatých z nedostupných výšek barokních městských monumentů, tváře veřejně 
činných představitelů města či tváře občanů ochotných se nechat v rámci projektu 
vyfotografovat. Součástí dílny by byla také základní fotodokumentaristická práce 
v ulicích města. Workshopu se zúčastnili studenti fakulty umění, katedry inter-
médií oboru fotografie Ostravské univerzity v Ostravě pod vedením Mgr. Michala 
Kalhouse Ph. D. Výstupem projektu bude výstava pořádaná v prvním pololetí roku 
2013. Akce se zúčastnilo 30 tvůrců.

9. Vivat Comenius
Vivat Comenius je slavnostní rozloučení s absolventy ZŠ společně s rodiči, ve-

dením školy a města, spojená s prezentací škol a Dětského domova. Akce se koná v 
místech působení J. A. Komenského v Památníku J. A. Komenského za přítomnosti 
vedení města a škol. Pro žáky – absolventy a jejich rodiče, jichž se zúčastnilo asi 
75, je tento ceremoniál znamení zakončení jedné etapy jejich života a startem 
etapy zcela nové. 
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11. Adventní koncerty 2012
Kalendářní rok uzavřela již tradiční série čtyř adventních koncertů. První 

adventní neděli rozezněly kostel sv. Josefa francouzské šansony a musetty tria 
LeCoclico. Druhou neděli se představil studentský smíšený pěvecký sbor Puellae 
et Pueri.  Třetí adventní neděli zavítal do Fulneku hvězdný host, soubor Hradišťan 
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Završením adventního programu pak bylo 
vystoupení hudebního souboru Campagnuollo barok ancamble pod uměleckým 
vedením pana Martina Jakubíka. Koncerty si přišel poslechnout rekordní počet 
návštěvníků – 900.

Předvánoční program byl doplněn vánočními dílnami pro děti místních základ-
ních škol, jichž se zúčastnilo celkem 300 žáků.

12. Divadlo žije!!
Podpořili jsme amatérské divadlo 

společnou výrobou kulis a při přípravě 
nové hry Nejlepší parník mého života. 
Starší hra – Sněhura je dále úspěšně 
realizována a s ní také vystoupil herecký 
soubor na festivalu A proč ne? v Odrách.

19

13. Besedy a poznávací výlety
Rok 2012 nabídl návštěvníkům také několik besed a přednášek se zajímavými a 

různorodými tématy. Účast na těchto akcích dosáhla počtu 700 účastníků.
Jednou z nich byla přednáška o architektovi Ferdinandu Hrachovi, která se konala 

19. 4. 2012. F. Hrach restauroval fulnecký kostel Nejsvětější Trojice a s jeho historií 
a osudem posluchače seznámila Mgr. Šárka Svobodová z Domu umění v Brně. 

Dále můžeme jmenovat přednášku  Mapy Komenského, kde doc. Kolejka 
seznámil účastníky s kartografickou činností J. A. Komenského, a besedu s rotmis-
trem Kaškou, účastníkem mise v Iráku, jež proběhla s žáky místních základních 
škol. Dále připomeneme již výše zmíněné přednášky o  Nepálu, Číně: tanec s 
draky a Tibetu: země v exilu. Celkem se jmenovaných přednášek zúčastnilo 380 
posluchačů.

V listopadu zavítal do Fulneku významný současný český spisovatel Michal 
Viewegh. V rámci akce „Čtení s Michalem Vieweghem“ přečetl 2 ze svých povídek 
a odpovídal na otázky přítomných hostů.

V případě poznávacích výletů vyrazil 17. 11. 2012 Comenius Fulnek s dalšími 
zájemci na výlet do Prahy. Dopolední program zajistila profesionální průvodkyně 
výkladem k architektonickým perlám a historickým souvislostem našeho hlavního 
města, odpoledne bylo věnováno individuálním zájmům každého.

V rámci Dnů evropského dědictví ve spolupráci s partnery občanského sdružení 
se podařilo realizovat komentované výlety po Fulneku a Jerlochovicích. Účastníci 
si měli možnost prohlédnout významné objekty Fulnecka, seznámit se historií i 
zajímavými osobnostmi naší oblasti. 

V neposlední řadě stojí za zmínku akce, která se uskutečnila 12.4.2012, a to 
křest znovuvydání knihy fulneckého rodáka Milana Barboříka „Terezka, princezna 
z Fulneku“ doplněná o ilustrace Evy Anlaufové a akad. malíře Lubomíra Anlaufa. 
Kmotrou knihy se stala tenistka Petra Kvitová. 
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Kmotrou knihy se stala tenistka Petra Kvitová. 
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14. Aktivní senior
Aktivní senior je blok akcí určený pro seniory, jež byl v roce 2012 realizován 

poprvé. V průběhu roku se uskutečnila dvě hudebně-taneční a zábavné revue – „Čaj 
o páté“ a „Ta naše písnička česká“ a odborná přednáška „Jak nespadnout do pas-
ti, aneb spotřebitelská problematika v praxi“ zaměřená na ochranu spotřebitele 
v kontextu předváděcích akcí, podomního prodeje či povinností prodávajících. 
Všechny tři akce se setkaly se zájmem, tanečních večerů se zúčastnilo cca 120 
osob, přednášku si pak vyslechlo 32 seniorů. Tyto aktivity se ze strany seniorů set-
kaly s  velkým ohlasem a oceněním a na základě těchto pozitivních ohlasů budou 
připraveny další akce. 

15. Už zase skáču přes kaluže
Tento blok aktivit se cíleně věnuje problemati-

ce života s postižením. Jeho cílem je podporovat 
integraci osob se zdravotním postižením do ma-
joritní společnosti formou boje proti bariérám, 
které tomuto procesu brání. A nejedná se pouze 
o bariéry fyzické, jako jsou například schody, 
dveřní prahy a další překážky, ale také bariéry 
psychické ve formě různých mýtů, stereotypů 
a předsudků, jež pramení z neznalosti lidí. 
Již dlouhodobě spolupracujeme při realizaci 
těchto aktivit s organizací Slunečnice při VŠB-TU Ostrava, s jejíž pomocí se pro 
děti místních základních škol konal workshop na téma život s handicapem.
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16. Filmclub Comenius
Další novinkou v aktivitách občanského sdružení se stal filmklub Comenius. Ten 

nabízí projekci lidsko-právních dokumentů z festivalu Jeden svět, které se věnují 
aktuálním tématům a událostem, kterým většinová média poskytují jen minimální 
prostor. Koncem roku 2012 to byl konkrétně film Já, moje romská rodina a Woody 
Allen Laury Halilovicové (Itálie, 2009) a Zemřít ukamenováním Mohammeda Rezy 
Kazemiho (Irán, Nizozemí/2009). Akcí se účastní průměrně 15-25 diváků.

17. Letní škola v ZOO Ostrava pro studenty oboru Regionální rozvoj
Dne 3.5.2012 proběhlo terénní šetření studentů 4. ročníku navazujícího studia 

oboru Regionální rozvoj Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava.  Studenti se tentokrát podívali do ZOO Ostrava, která je 
příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy. Studenti  kromě diskuze nad 
realizovanými projekty a fungováním příspěvkové organizace také navštívili  nový 
pavilon hrochů zrekonstruovaný prostřednictvím dotace z Norských fondů a také 
další projekty.
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NAUČNÁ STEZKA „ČLOVĚČE, ZASTAV SE…“
Od roku 2009 prochází městem Fulnek naučná stezka „Člověče, zastav se…“ Na 

13 informačních tabulích jsou návštěvníci seznámeni s historií města, místní flo-
rou, faunou, významnými rodáky, obyvateli města Fulnek a významnými stavbami. 
Trasa vedoucí od náměstí ke kostelu Nejsvětější Trojice, do Žákovského háje, 
ke klášteru a přes hlavní třídu k vlakovému nádraží je vyhledávanou turistickou 
atrakcí našeho města. Bohužel je však také oblíbeným cílem vandalů, kteří poničili 
některé informační cedule, nosné konstrukce a zdemolovali odpadkové koše.  
Průběžně v roce 2012 byly jednotlivé škody mapovány a projednávány nejnutnější 
opravy. Ve spolupráci s Technickými službami města Fulnek byla provedena cel-
ková údržba trasy. 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dny evropského dědictví (dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší 

veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, 
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto 
jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, 
městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Město Fulnek se i v loňském roce aktivně zapojilo, prostřednictvím Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je členem. Partnery akce na území 
města Fulneku jsou již tradičně: Muzeum Novojičínska, p. o., Římskokatolická 
farnost ve Fulneku, Městské kulturní centrum Fulnek, p. o. a občanské sdružení 
Comenius Fulnek.

V průběhu akce byly na území Fulneku zpřístupněny tyto objekty: chrám 
Nejsvětější Trojice, kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána, Zvonice, tzv. Černá věž, 
Knurrův palác, kostel sv. Josefa, Památník J. A. Komenského, radnice, naučná 
stezka „Člověče, zastav se …“

EDU & ART FULNEK 2012 BEZ BARIÉR
Projekt Edu & Art Fulnek 2012 bez bariér vychází, jak název napovídá, s výše 

popsaného projektu. V realizovaných aktivitách je kladen důraz na oslovení m sku-
pin se zdravotním postižením, seniory a další minoritní skupiny ohroženy možným 
sociálním vyloučením. 
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FULNEČANÉ SPOLU
Projekt „Fulnečané spolu“ je zaměřen na rozšíření kulturně vzdělávacího a 

společenského obzoru, na znovuobnovení a udržení tradic s důrazem na aktivní 
zapojení občanů všech věkových a sociálních skupin a komunit působících na 
Fulnecku. Prioritou programu je začleňování hendikepovaných spoluobčanů do 
společnosti a podpora environmentální výchovy. Aktivity projektu se prolínají s 
projektem Edu & Art Fulnek 2012 zmiňovaný v předcházejícím textu.

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC 2012
Comenius Fulnek o.s. se v roce 2012 opět zapojil do projektu Slezská muze-

jní noc, kdy se v neobvyklém čase otvírají běžně přístupné muzejní prostory. Ve 
spolupráci s Muzeem Novojičínska p.o. se návštěvníkům otevřely i brány kostela 
sv. Josefa, kde proběhla komentovaná prohlídka významného českého sochaře 
Olbrama Zoubka k jeho právě probíhající výstavě Sochy Olbrama Zoubka. Tato 
akce se setkala s mimořádným zájmem návštěvníků. V prostorách Památníku J. 
A. Komenského proběhla současně vernisáž studentských plakátů pod názvem 
Komenský s úsměvem.
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Plány roku 2013 

I v roce 2013 plánujeme navázat na tradiční pásmo Edu & Art  Fulnek, ten-
tokrát již s příponou 2013. V následující tabulce je uveden rámcový harmonogram 
plánovaných aktivit. Vždy aktuální informace a termíny jsou dostupné na stránkách 
www.comeniusfulnek.cz a facebookovém profilu Comenius Fulnek.

  
1 únor, listopad/prosinec - Škola hrou
2 březen - říjen - Den Učitelů
3 březen-duben - Obnova místních lidových tradic
4 průběžně - Soubor výstav 2013
5 průběžně - Divadlo žije!!!
6 duben - Den Země - Duben měsíc ekologie
7 průběžně - Filmclub Comenius
8 průběžně - Cesta kolem světa
9 květen - Svět slova
10 květen - Vivat Comenius
11 červen - Mezinárodní umělecké sympozium 
12 červen - Pohádkový les
13 leden-březen/říjen - Pastelka pro Tibet IV
14 průběžně - Besedy a poznávací výlety
15 květen, listopad - Poznej svůj region
16 září - Setkání spolků
17 prosinec -  Adventní koncerty
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Jeden z největších evropských myslitelů své doby, Jan Amos Komenský,  říká  ve 
třetí části své  Obecné nápravy nazvané  Pansofie: „Jistě už nastal čas, aby  se 
všichni lidé naučili nikoliv domnívat, nýbrž vědět, nespokojovat se s cizími názory, 
nýbrž si ověřovat vlastními smysly a chápat vlastním rozumem.“ Svou vizi dále 
rozvíjí přáním, aby se lidé nezmítali, netěkali, nedali se odvádět z vyznačené cesty, 
nýbrž aby postupovali „v hranicích věčného řádu“ a všechny své záležitosti, jež 
do nich patří, přiváděli přímo k jejich cíli. Aby se nespokojovali s „kouskovitými 
dobry,“ neznepřátelovali se kvůli nim a nepřeli se o ně, nýbrž aby měli všichni 
všechno veskrze, aby byli všichni jedno v jednom a aby všichni veskrze užívali 
všeho dobra, poskytnutého jim všem společně. 

Jak aktuální jsou jeho slova v dnešní době, kdy je většina z nás zavalena nánosy 
mediálních výstupů různé kvality a je často velmi obtížné oddělit podstatné od 
nepodstatného, to snad nemusím ani připomínat. Tuto schopnost přitom Komenský 
považuje za základ moudrosti, stejně jako umění přetvářet vize díla, a to míru-
milovnou a pokojnou cestou tak, aby nebyla poškozena nebo oslabena díla os-
tatních. Komenský ukazuje obrovský prostor, obrovskou šanci pro každého z nás 
konat dobré a ušlechtilé věci, přitom respektovat prostor druhých. Naznačuje, že 
vytváření projektů, byť v jádru dobrých, izolovaně, individualisticky, nebo dokonce 
v konkurenční až bojové náladě,  je sice prospěšné, ale nemá tu sílu jako společná 
a dobře koordinovaná práce více lidí či subjektů. 

Ráda bych touto cestou vyjádřila svůj obdiv a poděkování občanskému sdružení 
Comenius Fulnek za jeho záslužnou činnost v oblasti kultury a vzdělávání. Jsem 
ráda, že se tolik výrazných individualit dokázalo podřídit a spojit se do jednoho 
proudu a společně pracovat na dobrých věcech. Jsem nadšena jejich schopností 
neúnavně se držet vytýčené cesty, která má, podle mého názoru, správný směr. Je 
lemována více či méně viditelnými výsledky jejich práce, na které můžeme být my, 
občané Fulneku, hrdi.  Kousek po kousku tak naplňují myšlenky našeho velkého 
předchůdce a za to jim patří náš vřelý dík. 

Za všechny občany Fulneku
Bc. Jana Mocová 
starostka
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konat dobré a ušlechtilé věci, přitom respektovat prostor druhých. Naznačuje, že 
vytváření projektů, byť v jádru dobrých, izolovaně, individualisticky, nebo dokonce 
v konkurenční až bojové náladě,  je sice prospěšné, ale nemá tu sílu jako společná 
a dobře koordinovaná práce více lidí či subjektů. 

Ráda bych touto cestou vyjádřila svůj obdiv a poděkování občanskému sdružení 
Comenius Fulnek za jeho záslužnou činnost v oblasti kultury a vzdělávání. Jsem 
ráda, že se tolik výrazných individualit dokázalo podřídit a spojit se do jednoho 
proudu a společně pracovat na dobrých věcech. Jsem nadšena jejich schopností 
neúnavně se držet vytýčené cesty, která má, podle mého názoru, správný směr. Je 
lemována více či méně viditelnými výsledky jejich práce, na které můžeme být my, 
občané Fulneku, hrdi.  Kousek po kousku tak naplňují myšlenky našeho velkého 
předchůdce a za to jim patří náš vřelý dík. 

Za všechny občany Fulneku
Bc. Jana Mocová 
starostka
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     Spolupráce Muzea Novojičínska a občanského sdružení Comenius  se 
stala po letech úspěšného působení sdružení  již tradicí. Díky práci tohoto 
sdružení  je nabídka programů pro veřejnost v Kostele sv. Josefa i v Památ-
níku J.A.Komenského bohatší a stala se součástí stálé nabídky kulturních 
akcí ve městě Fulneku. Aktivní činnost Comenius  vyvíjí  soustavně, nepře-
tržitě, také proto je sdružení neodmyslitelnou součástí kulturního života ve 
městě Fulneku.
     Členové sdružení , kteří se dobrovolně a nezištně na činnosti podíle-
jí, jsou lidé, kteří jsou ochotni pracovat pro dobrou věc a také díky jejich 
práci se město Fulnek dostává stále více do povědomí kulturní veřejnosti 
regionu.
     Jménem Muzea Novojičínska i jménem svým děkuji občanskému sdruže-
ní Comenius i jednotlivě každému z jeho členům za spolupráci v roce 2012 
a dovolím si vyslovit přání pokračování společných aktivit i do budoucna.

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

Závarečná poděkování 
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