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Úvodní slovo 

Kde je vůle, tam je i cesta. 
George Bernard Shaw 

 

Tímto citátem, bych chtěla pozdravit všechny ty, kteří se rozhodli 

nahlédnout do naší výroční zprávy. Věřím, že bude dostatek dobré 

vůle pro záchranu Kapucínského kláštera ve Fulneku, jelikož jsme 

tady, my, sdružení, které úspěšně funguje již 6. rokem a má co 

nabídnout Fulneku, jeho občanům, ale i turistům a celému 

Moravskoslezskému kraji. Pokud sepodaří vlastníkovi či správci 

objektu zajistit rekonstrukci kláštera, jsme schopni vytvořit v klášteře 

místo pro setkávání široké umělecké, kulturní a vzdělávacíspolečnosti. 

Máme již mnoholeté zkušenosti a také neutuchající chuť dělat něco, 

co má smysl. 

Co se nám tedy podařilo v letošním roce 2013? Myslím, že jsme 

dokázali důstojně pracovat na všech zavedených a tradičních akcích. 

Celé naše stabilní jádro 18. členů je velmi aktivní a pomáhá, kde 

může. Jedním z významných počinů pro Comenius Fulnek, bylo získání 

dotace z Evropského sociálního fondu pro projekt Od A do Z pro 

rozvoj malých města a obcí. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje 

malých měst a obcí Moravskoslezského kraje. Což nám všem přineslo 

nové zkušenosti. V této souvislosti musím poděkovat naší člence Jitce 

Krčmářové, která nám pomohla zdolat, jedno velké úskalí spojené 

s financováním projektu v mezidobí. 

Již tradiční akce projektu Edu & Art 2013 jsou nabité kulturními a 

vzdělávacími akcemi, které jsou velmipopulárnížádané. Jsme rádi, že 

si občané našli svou cestu k nám. Novým počinem byl také projekt 

Fulnek žije - a ne že ne. Kde se nám mimo jiné podařilo uspořádat 



setkání spolků fungujících na území Fulnecka. Sami jsme byli 

překvapeni kolik dobrovolných iniciativ, zde vzniklo a funguje. Myslím, 

že se zde také jedná o silný odkaz Jana Amose Komenského. 

Na vlastní žádost se s námi v pozici místopředsedkyně rozloučila 

Pavlína Ambrosch. Pavlíně velice děkujeme za její skvělou práci a jsme 

rádi, že i nadále přes pracovní vytížení zůstává řádnou a aktivní 

členkou. Věřím, že nový vítr přinese, také naše mladá 

místopředsedkyně - Tereza Klevarová. Pustila se do práce chutí a já ji 

přeji mnoho úspěchů. V tomto roce jsme také zahájili přestavbu 

webových stránek, kdy se můžete těšit nový, věřím, že atraktivní 

vzhled našich stránek. Naši činnost nezachycujeme ovšem pouze na 

webových stránkách, jsme také na facebooku, kde pravidelně 

aktualizujeme a zveme na naše akce. Za tuto práci velice děkuji všem 

zapojeným, zejména pak Míši Smékalové za facebook Tomáši 

Gockertovi za webové stránky. 

Spolupráce s městem Fulnek je na výborné úrovni a nám nezbývá než 

poděkovat vedení města, za vše co pro nás během celého roku 

dělá.Také děkujeme za výbornou spolupráci s Muzeem Novojíčínska, 

které nám umožňuje naplňovat náš záměr, který je velmi úzce spjat 

s místem, tedy kostelem sv. Josefa. Děkujeme za podporu také všem 

finančním podporovatelům, osobním či firemním dárcům, nadačnímu 

fondu Kousek po kousku, Moravskoslezskému kraji a Nadaci OKD.  

Tak se mějte všichni krásně a brzy na viděnou při osobní návštěvě 

našich akcí, či na facebooku nebo na webu.  

Renáta Václavková  - předsedkyně sdružení 

 



O sdružení 

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 založené na myšlenkách J. A Komenského, podpoře 

komunitního života ve městě a posílení cestovního ruchu v regionu.  

Cíle sdružení 
 Hlavním 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. Dalšími cíli je: 

 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. 

Strategické oblasti v horizontu 5 let 
Stanovené strategické oblasti činnosti sdružení, k nimž jsou 

ustanovení jednotliví garanti zodpovědní za jejich naplňování,  byly 

v roce 2013 dále průběžně naplňovány v závislosti na časových 

možnostech členů sdružení a získaných finančních prostředků. 

1. Odkaz J. A. Komenského  - tradice       
2. Životní prostředí       
3. Cestovní ruch                                                  
4. Nové využití konventu        
5. Propagace  -  marketing  
6. Sponzoring         

Organizace sdružení 
Sdružení v roce 2013 nemělo zaměstnance na hlavní pracovní poměr. 

Převážná část uzavřených dohod o provedení práce a pracovní 

činnosti a s nimi spojených výdajů byly uzavřeny v rámci realizace 

projektů z globálního grantu OPVK – poskytovatel – Moravskoslezský 

kraj, Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí. Další dohody o 

provedení práce byly uzavřeny v rámci realizace projektů „Edu & Art 

Fulnek 2013“, „Edu & Art Fulnek 2012-2013 bez bariér“, „Fulnek žije - 

a ne že ne“, „Poodří-Moravské Kravařsko, místo poznání i odpočinku“.   



Členové sdružení nadále pracovali v rámci dobrovolné práce mimo 

svá zaměstnání a přinášeli do sdružení svou odbornost a entuziasmus. 

Rovněž několik příznivců sdružení neochvějně pomáhalo při realizaci 

jednotlivých akcí, za což jím velice děkujeme. Zájem o dobrovolnou 

činnost i mimo členskou základnu nasvědčuje, že komunitní život není 

fulneckým obyvatelům lhostejný, jak dokládá například akce z 8. 

listopadu 2013 pod názvem „Setkání spolků na Fulnecku“. 

Členská základna se v roce 2013 navýšila a jednoho člena, k 31. 12. 

2013 čítá 18 členů. Předsedkyní sdružení je Renáta Václavková, 

dosavadní místopředsedkyni Pavlínu Abrosch v červnu na své pozici 

vystřídala Tereza Klevarová. 

V roce 2013 proběhly dvě valné hromady konané dne 18. června 2013 

a 17. prosince 2013. Tématem bylo plnění stanovených úkolů dle 

prioritních oblastí, informace o realizovaných dílčích aktivitách 

projektu „Edu & Art Fulnek 2013“, „Edu & Art Fulnek 2012-2013 bez 

bariér“, „Fulnek žije - a ne že ne“, „Poodří-Moravské Kravařsko, místo 

poznání i odpočinku“ a globálního grantu OPVK – poskytovatel – 

Moravskoslezský kraj „Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí“. 

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. Dne 17. 

Září 2013 se konala mimořádná valná hromada, na které byla 

projednána změna právní subjektivity v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb. Nový občanský zákoník. Na základě hlasování členské 

základny se občanské sdružení stalo od 1.1.2014 spolkem. 

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 

zodpovědná osoba. Tento dokument se stal živým materiálem pro 

řízení sdružení a také pro zabezpečení informovanosti ostatních členů 

sdružení, kteří se správních rad neúčastní. 

Mimo tyto aktivity jsme si i pracovně činili. V dubnu jsme uspořádali 

brigádu s pracovním názvem Akce Z, při které jsme za pomocí SDH 

Fulnek opravili plot klášterní zahrady a provedli potřebné opravy 

naučné stezky Člověče, zastav se. V prosinci jsme společně připravili 

vánoční výzdobu kostela. 

Naplňováním cílů sdružení v roce 2013 propojujeme i nadále 

vzájemnou spolupráci mezi různými spolky a organizacemi nejen na 

území města Fulnek, což vede k posilování komunitního života. Již 

dříve 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. 

Propagace a mediální obraz 
Hlavním mediálním prostředníkem je webová stránka 

www.comeniusfulnek.cz, kde se aktuálně objevují pozvánky 

k připravovaným akcím a následně fotodokumentace 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 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, na dalších webových stránkách např. www.fulnek.cz, 

www.ic-fulnek.cz a cca 10 dalších.  

Na YouTube – comeniusfulnek je možno nalézt krátké sestřihy z akcí. 

A v neposlední řadě se prezentujeme na profilu sociální sítě facebook. 

Partneři, spolupracující organizace, donátoři 
Naplňováním cílů sdružení propojujeme i nadále vzájemnou 

spolupráci s různými spolky a organizacemi nejen na území města 

Fulneku. 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, 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 

občanské sdružení 4Fulnek a Lukavecká banda. Všem tímto velice 

děkujeme za jejich pomoc.  

Comenius Fulnek se v roce 2013 stal členem MAS Regionu Poodří, o.s. 

a Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské 

Kravařsko, o.p.s. 

Přínosná spolupráce byla navázána také s místními základními 

školami a úspěšně se začíná rozvíjet spolupráce s Dětským domovem 

Loreta ve Fulneku. 

Významnou podporu ve formě finančních prostředků poskytlo město 

Fulnek, Moravskoslezský kraj, Nadační Fond Kousek po kousku, 

Muzeum Novojičínska, p.o., Městské kulturní centrum Fulnek a také 

donátoři z řad místních podnikatelů.  



Finanční a ekonomické údaje 

Organizace vytvořila záporný hospodářský výsledek ve výši 831,84 tis. 

Kč. Tato situace nastala, jelikož sdružení vede daňovou evidenci. V 

roce 2012 byla ve prospěch našeho účtu poskytnuta záloha na 

předfinancování projektu Od A po Z pro rozvoj malých města a obcí. Z 

tohoto důvodu byl v roce 2012 vykázán kladný hospodářský výsledek 

ve výši 712, 94 tis. Další finanční prostředky vynaložené na tento 

projekt v roce 2013 nám byly uhrazeny až v roce 2014. 

Dary fyzických a právnický osob 

Dárce Účel  

Pamet spol. s r.o. Projekt Edu & Art Fulnek 2013 

Křesťanská akademie mladých, o.s. Projekt Edu & Art Fulnek 2013 

 

Příjmy z grantů  

Projekt Částka 

Edu & Art Fulnek 2012 190 000 Kč 

Fulnečané spolu 27 000 Kč 

Edu & Art Fulnek 2012 bez 
bariér 50 000 Kč 

Od A po Z pro rozvoj malých 
měst a obcí  749 627 Kč 

 
1 016 627 Kč 

 

 

 



Hospodaření roku 2013 (částky jsou uvedeny v tisících) 

Příjmy Částka 

Dary - finanční 24,00 

Grant - Edu & Art Fulnek 2013 (donátoři: MSK 
a město Fulnek) 190,00 

Grant - Edu & Art Fulnek -  bez bariér 2012-
2013 (donátor: Nadace OKD) 50,00 

Grant - Fulnek žije - a ne že ne - Zámek ve 
Fulneku - dominanta Kravařska (donátor: 
Nadační fond Kousek po kousku) 100,00 

Grant - Poodří - Moravské Kravařsko, místo 
poznání i odpočinku  (donátor: MSK) 25,00 

Grant - Do A po Z pro rozvoj malých města a 
obcí  (donátor: OPVK - MSK) 629,59 

Refakturace nákladů projekt  99,50 

Ostatní příjmy 26,72 

Členské příspěvky 8,60 

Úroky z běžného účtu 0,04 

 
1 153,45 

  
Výdaje  Částka 

Drobný majetek 141,98 

Nákup materiálů 189,70 

Vyplacené dohody o provedení 
práce a pracovní činnosti  897,77 

Náklady spojené s přípravou akcí a 
projektů 755,84 

 
1 985,29 

  Výsledek hospodaření 2013 -831,84 

 

Výdaje  Částka 

Drobný majetek 141,98 

Nákup materiálů 189,70 

Vyplacené dohody o provedení 
práce a pracovní činnosti  897,77 

Náklady spojené s přípravou akcí a 
projektů 755,84 

 
1 985,29 



Co se již podařilo aneb něco 
z historie 

Historie sdružení se začala psát v roce 2008 a v tomto roce se také 

uskutečnily první aktivity a programy. Za šest let života se podařilo 

zrealizovat několik dílčích i průběžných projektů. 

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). 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 prezentuje ji 

na svých webových stránkách i propagačních materiálech, město 

Fulnek pak v Turistickém informačním magazínu apod.  

 

Edu & Art Fulnek 2009 - 2013 
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 rozvojovo-vzdělávací život ve městě a 

přispívat k posílení komunitní pospolitosti jeho obyvatel a udržení 

tradic lokality.  

Dnes má projekt za sebou 6. sezónu. Z pilotních několika akcí se 

v roce 2013 vyklubalo díky spolupráci s výše jmenovanými 

organizacemi na 65 akcí v 6 tematických blocích. Návštěvnost byla 

v roce 2013 přes 6 tisíc osob. Dále se projekt daří rozvíjet, posouvat 

ve směru kvality i rozmanitosti. 



Kamínky přírody (2010) 
Kamínky přírody byl 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 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 slavnostním koncertem. 

 

Fulnečané spolu (2011-2012) 
Projekt „Fulnečané spolu“ byl 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 bylo 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 zapojilo do Dnů Evropského dědictví a Slezské 

muzejní noci. 



 

Projekty roku 2013 

Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí 
Projekt Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí podpořený 

Evropským sociálním fondem cílí na podporu dalšího vzdělávání 

v oblasti strategického řízení a rozhodování manažerů s cílem posílení 

konkurenceschopnosti a zlepšení podmínek pro rozvoj měst a obcí 

Moravskoslezského kraje. Projekt probíhá od 1.1.2013 do 30.11.2014. 

Během této doby probíhají odborná školení účastníků projektu a 

zpracovávání příslušných výstupů. Vzdělávání se účastní starostové, 

místostarostové a vedoucí pracovníci obecních či městských úřadů.  

Do projektu se přihlásilo celkem 20 měst a obcí Moravskoslezského 

kraje. V dubnu byl projekt oficiálně zahájen úvodní konferencí 

v kostele sv. Josefa, kde jsme přivítali celkem 30 účastníků vzdělávání, 

zejména starostů či místostarostů. Účastníky čeká 12 vzdělávacích 

dnů v průběhu dvou let, v závěru projektu budou také absolvovat 

spanilou jízdu regionem, kde navštíví zajímavá a místa 

Moravskoslezského kraje. Vedoucí projektu a hlavním metodičkou je 

předsedkyně občanského sdružení Renáta Václavková. 

Fulnek žije - a ne že ne 
Cílem tohoto projektu bylo podpořit poznání historie města Fulneku 

při příležitosti oslav 720. výročí první písemné zmínky o městě a 

podpořit spolkový život ve městě. 

Nejen za finanční podpory Nadačního fondu Kousek po kousku byla 

zrealizována výstava Zámek ve Fulneku – dominanta Moravského 

Kravařska. Tato instalace navazovala na započatý cyklus zpracování 

historie fulneckých historických památek. Krom 20 velkoplošných 



panelů, na kterých se podařilo představiti doposud neznámá 

fakta.Výstavu doplňovaly dochované kamenné artefakty. Slavnostní 

vernisáže, která byla doprovázena komentovanou prohlídkou se 

zúčastnilo195 hostů a do konce roku 2013 shlédlo více jak 1 000 

návštěvníků. 

Druhou akcí projektu bylo Setkání spolků. Pozvání Comenia Fulnek 

přijalo 16 organizací, spolků sdružení, které na území Fulnecka 

realizují zejména nezištnou činnost v oblastech společensko – 

kulturních. Každý ze zástupců jednotlivých organizací představil své 

aktivity, snahy, plány do budoucna. Mohli jsme si prohlídnout 

fotografie, navzájem se poznat a navázat vztahy, které pomůžou 

rozvíjet spolkovou činnost na Fulnecku. 

 

 

 



 

 
Edu & Art Fulnek – bez bariér (2012-2013) 
Cíle i aktivity tohoto projektu se shodují s níže popsaným projektem 

Edu & Art Fulnek 2013 s tím, že přípona bez bariér měla symbolizovat 

akcent na cílové skupiny z řad seniorů a osob se zdravotním 

znevýhodněním. 

 
Poodří – Moravské Kravařsko, místo poznání i 
odpočinku 
Občanské sdružení Comenius Fulnek ve spolupráci s nově vzniklou 

obecně prospěšnou společností Destinační management turistické 

oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, jejímž cílem je podpora 

cestovního ruchu v oblasti Regionu Poodří, Mikroregionu Odersko, 

Bílovecka, Fulnecka a města Studénky, realizuje projekt „Poodří – 

Moravské Kravařsko, místo poznání i odpočinku“. Projekt je finančně 

podpořen grantem Moravskoslezského kraje na podporu turistických 

oblastí a výstupem budou nové informační tabule, popř. oprava již 

stávajících v naší lokalitě. Cílem projektu je zvýšit informovanost 

tuzemských i zahraničních návštěvníků našeho regionu. 



Edu & Art Fulnek 2013 

Účelem projektu EDU & ART Fulnek 2013 je podpořit kulturně - 

historický rozvoj Fulneku, potažmo Moravskoslezského kraje a 

poskytnout obyvatelům našeho regionu co nejširší nabídku zážitkové 

kultury v podobě koncertů, představení, přehlídek či akcí k vztažených 

k významným osobnostem města a jejich výročím. Hlavním 

kontextem projektu je v souladu s principy občanského sdružení 

Comenius Fulnek šířit a upevňovat odkaz Jana Amose Komenského. 

Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj a město Fulnek. 

Významným spoluorganizátorem většiny aktivit je Muzeum 

Novojičínska, p.o. 

 

V průběhu roku se v 6 tématických blocích uspořádalo 63 akcí, jež 

navštívilo kolem 6 tisíc návštěvníků. 

 

 

 
 

 

 



BLOK AKTIVITA 
POČET 
AKCÍ 

POČET 
NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Vivat Comenius       

  Den učitelů 1 26 

  Vivat Comenius 1 87 

  Svět slova 1 179 

  Škola hrou 19 260 

  Pohádkový les 1 250 

  Poznej svůj region 2 37 

Aktivní senior       

   Společenský večer 1 55 

   Vzdělávací akce 1 35 

Všude dobře, doma 
nejlépe       

  
Soubor regionálních 
výstav 4 2773 

  
Obnova místních 
lidových tradic 1 50 

Cesta kolem světa       

  
Cestovatelské 
přednášky 8 245 

  Filmklub Comenius 6 102 

  Pastelka pro Tibet 2 107 

Mezinárodní 
sympozium        

  výstava 1 296 

Pro potěchu duše       

  Divadlo žije 2 420 

  
Adventní koncerty a 
dílny 8 1130 

ostatní   4 79 

 
CELKEM 63 6131 



V následující části si můžete prohlídnout fotografie z konaných akcí a 

stručně se seznámit s náplněmi jednotlivých aktivit. 

Den učitelů 

V rámci oslav dne učitelů připadající na den narození J.A.Komenského 

se v kostele sv. Josefa konal koncert Novojičínského sextetu Pohoda 

pod vedením Pavla Bártka. 

 

Vivat Comenius 

Vivat Comenius je slavnostní rozloučení s deváťáky místních 

základních škol. Toto rozloučení se koná v Žákovském háji, při kterém 

se účastí nejen děti a jejich rodiče, ale též zástupci města a vedení 

škol. 

Pohádkový les 

Tradiční oslava dne děti formou pohádkové trasy zámeckým lesem i 

uskutečnil i v roce 2013. Zúčastnilo se jej 150 dětí a 100 dospělých. 

OK AKTIVITA POČET AKCÍ 
POČET 

NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Vivat Comenius       

 

Vivat Comenius 1 87 

Svět slova 1 179 

Škola hrou 18 260 

Pohádkový les 1 250 

Poznej svůj region 2 37 

Aktivní senior       

  
  

 Společenský večer 1 55 

 Vzdělávací akce 1 35 

Všude dobře, doma 
nejlépe   

  

  
  

Soubor regionálních 
výstav 4 2773 

Obnova místních lidových 
tradic 1 50 

Cesta kolem světa   
  

  
  
  

Cestovatelské přednášky 8 245 

FilmklubComenius 6 102 

Pastelka pro Tibet 4 107 

Mezinárodní 
sympozium    

    výstava 1 296 

Pro potěchu duše   
  

  
  

Divadlo žije 2 420 

Adventní koncerty a dílny 8 1130 

ostatní   2 79 

    

 
CELKEM 63 6131 



Svět slova 

V rámci literární a výtvarné soutěže pro děti základních škol z celé 

republiky i zahraničních partnerských byla osloveno celkem 45 škol. 

Z nich se do aktivity zapojilo 15. Celkem vzniklo 98 literárních děl a 

200 výtvarných.  V květnu proběhlo závěrečné vyhodnocení, kde byly 

nejlepší výsledné práce vyhlášeny a oceněny. Slavnostní ceremoniál 

obohatila svým vystoupením kapela Nevím. 

 

Poznej svůj region 

Poznej svůj region je pracovní workshop studentů oboru Regionální 

rozvoj Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava. Dne 3.5.2013 proběhlo terénní šetření v ZOO Ostrava a 

22.10.2013 ve Fulneku, kde v rámci programu studenti diskutovali o 

otázkách řízení rozvoje města za přítomnosti vedení Fulneku. 

Následně provedli v terénu dotazníkové šetření týkající se 

informovanosti občanů a druhé dotazníkové šetření, které řešilo 

oblast vnímání bezpečnosti ve městě. Městský úřad ve Fulneku s 

výsledky dotazníkového šetření bude dále pracovat.  



 

 

Aktivní senior 

V rámci aktivity Aktivní senior se v průběhu roku uskutečnil 

společenský večer a vzdělávací akce. Přednáška, která proběhla 

v Klubu seniorů ve spolupráci s Občanskou poradnou Nový Jičín, se 

zaměřila na spotřebitelskou a dluhovou problematiku. V listopadu ve 

Fulneku vystoupila Yvetta Simonové se svými písněmi, následoval 

produkce DJ Paul Doctora. 



 

Soubor regionálních výstav 

Během roku se uskutečnily celkem 4 výstavy - "Dialogy - od opatství 

Escaladieu v Bigorre po Červený Klášter na Spiši" – výstava o 

mnišských řádech, Fulnecký zámek, OneFamily - Inspirace jedné 

rodiny -  výstava prací lokální umělecké rodiny Valchařových a jejich 

hostů a výstava Fotografií Kurta Kaindla s názvem Cesty po zemi 

nikoho. Návštěvnost výstav je velmi vysoká a jsou nedílnou součástí 

prostor kostela sv. Josefa.  

 



 
 

 

Obnova místních lidových tradic 

Jakožto podpora místních tradic proběhlo tradiční pálení Mařeny 

v Lukavci, místní části Fulneku. V rámci této tradice prochází průvod 

s Mařenou a Mařákem vesnicí, za kterou je hodí do potoka se 

symbolikou odchodu zimy a začátku jara. 



 

Pastelka pro Tibet 

V rámci této aktivity proběhl tradiční koncert na Tibetské mísy, 

Akustický koncert Rytmy země a Muzikohraní – koncert na netradiční 

nástroje. 

 



Cestovatelské přednášky 

Cestovatelské přednášky našly ve Fulneku své věrné posluchače. 

V roce 2014 jsem díky profesionálním i amatérským cestovatelům 

mohli zavítat do Ugandy, Dubaje, Kanárské Ostrovy, Chile či 

Velikonoční ostrovy. Cestovat s námi můžete každý poslední čtvrtek v 

měsíci i v roce 2014. 

 

Filmklub Comenius 

Posláním filmového klubu Comenius je informovat a upozorňovat 

diváky a posluchače na zajímavé dokumenty, aktuální témata a 

události, kterým většinová média věnují jen minimální prostor. Večery 

tvoří projekce lidsko-právních dokumentů festivalu Jeden svět, 

pořádaný organizací Člověk v tísni. Během prvních čtvrtků v měsíci 

jsme mohli zhlédnout zajímavé snímky s názvy Hlad, Solartaxi, Tři 

dary, Šitkredit českých i zahraničních autorů. Filmuklub promítá ve 

stejných časech i v roce 2014. Přijďte se podívat.  



 

Mezinárodní sympozium 

Sympozium roku 2013 se zaměřilo na zpracování a prezentaci výstupů 

praktické práce sympozia roku 2012. Tento workshop s názvem 

„Tváře města“studentů fakulty umění, katedry intermédiíoboru 

fotografie Ostravské univerzity v Ostravě pod vedením Mgr. Michala 

Kalhouse Ph. D. dokumentoval tváře Fulneku – tváře 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. Následně probíhalo několikaměsíční 

zpracovávání, jehož výsledkem byla červnová výstava se slavnostní 

vernisáží v oratoři kostela sv. Josefa. 



 

Divadlo žije 

Poprvé se díky instalaci speciální techniky podařilo v prostorách 

kostela sv. Josefa uskutečnit divadelní představení. Byla jím Chrámová 

hra Barabáš v podání Divadelního spolku Pod věží, za zpěvu 

chrámového sboru Štramberk. Dále je také podporován Divadelní 

spolek se Suchdolu nad Odrou Podiv, který odehrál v průběhu roku 

v oblasti Novojičínska 4 představení autorské hry Parník mého života. 

 



Adventní koncerty 

Vrcholem každé sezóny, a to nejen symbolicky, jsou adventní 

koncerty. Tradičně se konaly čtyři. Na prvním koncertě se představil 

Jaroslav Svěcený, druhý koncert patřil triu s názvem Musica Dolce 

Vita, třetí koncert připravili žáci a pedagogové zdejší základní 

umělecké školy a závěrečný koncert patřil komornímu orchestru Pavla 

Josefa Vejvanovského. V průběhu adventu se rovněž uskutečnilo 

několik adventních dílen pro děti místních základních škol.  

 

 



 

 

Nad rámec těchto aktivit se uskutečnily ještě dvě přednášky Honzy 

Křivonožky o přírodním stavitelství a vytápění kachlovými kamny. 

Comenius Fulnek se také zapojili do Slezské muzejní noci a Dnů 

evropského dědictví 

  



Plány roku 2014  

V roce 2014 bychom chtěli i nadále pokračovat v naší činnosti 

v oblasti kulturně vzdělávacích akcí. Našim cílem je realizovat projekt 

Edu&Art Fulnek v obdobném rozsahu a zapojit se do dalších aktivit 

pořádaných na území Fulnecka, ve snaze podpořit rozvoj kulturního a 

komunitního dění v souladu s cíli sdružení. 

Na všechny pořádané akce vás srdečně zveme. O jejich konání se 

můžete dozvědět v místních zpravodajích, na veřejných vývěsních 

plochách, na webových stránkách sdružení www.comeniusfulnek.cz 

nebo na facebooku.  

 

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na Vás. 


