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Comenius Fulnek, z.s. je společensky prospěšným spolkem občanů založeným za účelem šíření myšlenek a odkazu 
lidskosti J. A. Komenského formou organizování kulturních, společenských, vzdělávacích, environmentálních, 
humanitárních akcí a akcí zaměřených na posílení cestovního ruchu ve Fulneku, ve městě zvaném „Barokní perla 
Moravského Kravařska“, a také v Moravskoslezském kraji.

O spolku

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název :    Comenius Fulnek, z. s. 
Sídlo :     Švédská 381, 742 45 Fulnek 
Web :     http://www.comeniusfulnek.cz/ 
FB:    Comenius Fulnek z. s.
IČ :     227 36 085
Právní forma :   zapsaný spolek
Registrace :    14.5.2008
Bankovní spojení :   1858975399 / 0800
Statutární zástupce :   Pavlína Ambrosch, předsedkyně
Správní rada :   Pavlína Ambrosch, předsedkyně
    Tereza Wiltschová, místopředsedkyně
    Světlana Marková
    Radek Jaborský
    Věra Čatkosová
Revizní komise :   Jakub Klevar
    Jitka Krčmářová
    Michaela Smékalová 
 
Kontakty :    info@comeniusfulnek.cz 
    Předsedkyně:
    +420 604 325 376
    ambrosch@comeniusfulnek.cz 
    Místopředsedkyně:
    +420 736 142 695



Cílem spolku 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 jedinečnosti.
• 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.
• Svou 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.

Cíle spolku



Členská základna k 31. 12. 2018 čítá 15 členů.  Zapsaný spolek neměl v roce 2018 žádné zaměstnance  
na hlavní pracovní poměr. Byly uzavřeny jen dohody o provedení práce. Dohody byly uzavřeny v rámci realizace 
projektu Edu & Art Fulnek 2018. 
Členové zapsaného spolku pracovali v rámci dobrovolné práce mimo svá zaměstnání a přinášeli do sdružení 
svou odbornost a entuziasmus bez nároku na finanční odměnu, s oporou několika dobrovolníků z řad příznivců 
sdružení, kteří pomáhají při organizaci akcí. 
Výkonným orgánem zapsaného spolku je správní rada. Ta se schází v pravidelných intervalech a plní průběžně 
svěřené úkoly. 
V průběhu roku se konala valná hromada. Tématem bylo plnění stanovených úkolů dle prioritních oblastí, 
informace o realizovaných dílčích aktivitách projektů, hospodaření spolku a jeho další vývoj. K účasti na valné 
hromadě jsou zváni zástupci města Fulnek, Muzea Novojičínska, p.  o. a dalších partnerů. 

Organizace spolku



Hlavním mediálním prostředníkem je webová stránka www.comeniusfulnek.cz a profil na sociální síti Facebook, 
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 spolku Comenius Fulnek prostřednictvím databáze Městského informačního 
centra čítající na 300 mediálních a soukromých emailových 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. 

Propagace a mediální obraz



Naplňováním cílů sdružení propojujeme i nadále vzájemnou spolupráci s různými spolky a organizacemi 
nejen na území města Fulneku. Hlavními partnery zapsaného spolku jsou Muzeum Novojičínska, p. o., Město 
Fulnek, Městské kulturní centrum Fulnek, p. o.,  Městské informační centrum Fulneku. Dalšími spolupracujícími 
organizacemi je Klub seniorů Fulnek, Aktiv  občanů Lukavec, SDH Fulnek, Jerlochovice, TO Touhy,  
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Moravian, o. s. ze Suchdolu nad Odrou, Divadelní  
společnost Podiv,  SPCCH Fulnek, občanské sdružení 4Fulnek, Lukavecká  banda a další. Všem tímto velice 
děkujeme za jejich pomoc. 
Přínosná spolupráce vzniká také s místními základními školami a Dětským domovem Loreta ve Fulneku.
Významnou podporu ve formě finančních prostředků poskytlo Město Fulnek, Nadační Fond Kousek po kousku, 
Semperflex Optimit  a také donátoři z řad místních podnikatelů.

Partneři, spolupracující organizace, donátoři



Finanční a ekonomické údaje

Organizace hospodařila v roce 2018 s drobným záporným hospodářským výsledkem. Rozpis příjmů a výdajů  
je detailně popsán v tabulce.

Část finančního výtěžku z akcí byla věnována na charitativní účely.



Historie sdružení se začala psát v roce 2008 a v tomto roce se také uskutečnily první aktivity a programy.  
Za 10 let života spolku se podařila uskutečnit celá řada zajímavých projektů.

Naučná stezka „Člověče, zastav se...“ (2009)
Naučná stezka „Člověče, zastav se...“ podpořena Nadací OKD, městem Fulnek a dalšími donátory byla 
realizována v roce 2009. Obsah informačních tabulí je vyveden ve čtyřech jazycích (ČJ, AJ, NJ a polština). 
Samotná instalace naučné trasy byla spojena 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. 

Edu & Art Fulnek 2009 - 2017
Myšlenka tohoto projektu, který doprovází občanské sdružení od počátku, je propojení kulturních, vzdělávacích 
a rozvojových aktivit naplňující vybrané cíle spolku. Dnes má projekt za sebou 7. sezónu. Několika pilotních 
akcí se postupně rozvíjelo do pásma pravidelných i jednorázových aktivit probíhajících v průběhu celého roku. 
Mnohé z nich se staly tradicí. S podrobnou náplní projektu se můžete seznámit v další kapitole.

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 komunit 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, rafting na Odře 
organizovaný 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“ 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 společenského dění a podpora environmentální výchovy. Aktivity projektu se prolínaly s projektem Edu &Art 
Fulnek.

Edu & Art Fulnek – bez bariér (2012-2013)
Cíle i aktivity tohoto projektu se shodují s  popsaným projektem Edu & Art Fulnek s tím, že přípona bez bariér 
měla symbolizovat akcent na cílové skupiny z řad seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním.

Fulnek žije – a ne že ne (2013-2014)
Díky projektu Fulnek žije – a ne že ne podpořený z velké části nadačním fondem se podařilo realizovat úspěšnou 
výstavu Zámek ve Fulneku – dominanta Moravského Kravařska, která navazovala na cyklus zpracovávání 
historie významných fulneckých památek a první „setkání spolků“. Tedy setkání a vzájemné seznámení se všech, 
kteří konají nezištnou činnost v oblastech společensko – kulturních na území Fulnecka.

Co se již podařilo 2008 - 2017



Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí (2013-2014)
Projekt Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí podpořený Evropským sociálním fondem cílil na podporu 
dalšího vzdělávání v oblasti strategického řízení a rozhodování manažerů. Byl zahájen 1. 1. 2013 a ukončen 
30. 11. 2014. V rámci realizačního období proběhlo po přípravě odborných materiálů 12 vzdělávacích setkání 
zaměřených na oblasti kompetencí doporučených pro výkon starosty, místostarosty či vedoucího pracovníka 
úřadu.
Účastníci absolvovali také exkurzi (18. 9. 2014) na téma „Malé město, velké výzvy“. Autorský tým (Václavková, 
Melárová, Oramus) zpracoval téma do odborné publikace zaměřující se na oblast efektivního řízení obcí.  
V říjnu 2014 proběhlo změření posunu účastníků ve sledovaných kompetencích. Dne 13. 11. 2014 se konala 
závěrečná konference projektu.
Hlavním výstupem projektu je šestimodulový vzdělávací program. Proškoleno bylo 30 účastníků (zejména 
starostů) v oblasti efektivního řízení místního rozvoje území, docílilo se posílení konkurenceschopnosti a zlepšení 
podmínek pro rozvoj měst a obcí MSK a byla vytvořena unikátní výukové metodika s důrazem na praktickou 
aplikovatelnost znalostí a dovedností

Poodří – Moravské Kravařsko, místo poznání i odpočinku (2014)
Projekt realizoval spolek 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 Oderska, Bílovecka, Fulnecka a města Studénky. Díky finanční 
podpoře Moravskoslezského kraje byly instalovány nové informační tabule, popř. opraveny stávající. Cílem 
projektu bylo zvýšení informovanosti tuzemských i zahraničních návštěvníků našeho regionu.

Jan Jiří Frömel (1754 – 1814) (2015)
Projekt s názvem Jan Jiří Frömel (1754 – 1814) byl podpořen Ministerstvem kultury a jak už jeho název napovídá, 
věnoval se životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších fulneckých malířů Jana Jiřího Frömela při příležitosti 200 let 
od jeho úmrtí. Během realizačního období byla vytvořena výstava o díle autora a o vybraných kostelích,  
kde jeho tvorbu můžeme nalézt. Výstava dále putovala do obce Vrchy a Butovice, kde byla spojena s přednáškou 
či tematickým koncertem. 

Cesta města – Audioprůvodce městem Fulnek (2014-2015)
Obsahem projektu  bylo zprovoznění audioprůvodce městem Fulnek s vydáním doprovodných publikací o městě, 
a to nejen v českém jazyce, ale i v několika jazykových mutacích (AJ, NJ, FJ, polština). 

Klášterní kouskování (2014, 2015, 2016, 2017)
Comenius Fulnek se spojil s Nadačním fondem Kousek po kousku při realizaci dobročinného bazaru s názvem 
Klášterní kouskování. Výtěžek z prodeje módních kousků věnovaných dobrovolnými dárci je rozdělen  
na různorodé dobročinné aktivity. Z výtěžků tří ročníků (v roce 2014 se vybralo 60 000 Kč , v roce 2015 
69 400 Kč, v roce 2016 77 405 Kč, v roce 2017 108 969 Kč) byl například podpořen Mobilní hospic 
Ondrášek, vytvoření a rozšiřování historického 3D modelu města Fulnek,vydání knihy „Dům v zahradě Páně. 
Fulnecký kapucínský klášter v proměnách staletí“, motor k invalidnímu vozíčku pro malou Karolínku či úhrada 
technické projektové dokumentace k rekonstrukci konventu kapucínského kláštera.

Audioprůvodce městem Fulnek (2014-2015)
Comenius Fulnek díky podpoře Nadačního Fondu Kousek po kousku a města Fulnek zprovoznil audioprůvodce 
města Fulnek s vydáním doprovodných tiskovin.
Návštěvník města si může audioprůvodce zapůjčit v Městském informačním centru a poslechnout  
si zajímavé informace ke všem významným historickým památkám města v češtině, angličtině, němčině,  
polštině a francouzštině. Při zapůjčení přehrávače dostane každý v uvedeném jazyce mapku jednotlivých 
komentovaných zastavení a návod k obsluze. Součásti projektu je informační skládaná brožura, rovněž ve všech 
jazycích, kterou si návštěvník může s sebou odvézt.





5. ročník Klášterního kouskování
Již pátým rokem jsme se zapojili do realizace dobročinného bazaru s názvem Klášterní kouskování. V roce 
2018 proběhl ve dnech 26.-30.května. Součástí samotného bazaru byl bohatý doprovodný program – módní 
přehlídka, hudební vystoupení, tvůrčí dílny, to vše doplněné sladkými výrobky dam z místního Svazu postižených 
civilizačními chorobami. Celá akce je tvořena prací dobrovolníků a samozřejmě by se nemohla uskutečnit bez 
těch, kteří darovali své módní kousky do prodeje. Při čtvrtém ročníku se vybralo celkem 108 981 Kč. Vybraná 
finanční částka byla použita jako příspěvek na vystavení unikátního interaktivního projektu Orbis Pictus také 
ve městě Fulnek. Kousek výtěžku přispěl na koupi promítacího plátna pro fulnecký klášter. Kousek byl věnován 
studentům se vzdělávacím projektem Impact Hubu, který učí, že podnikat a pomáhat zároveň je možné.  
Část se přispěla na doplnění budov historického modelu města Fulnek z 18. století

Edu & Art Fulnek 2018
Projekt EDU & ART Fulnek 2018 je tradiční, kulturně vzdělávací pásmo, které se zaměřuje na pořádání 
různorodých kulturních a vzdělávacích aktivit.  V letošním ročníku, podpořeným městem Fulnek, se uskutečnilo 
v  celkem 31 akcí, kterých se zúčastnilo okolo 2,9 tisíc návštěvníků. V následující části si můžete prohlédnout 
fotografie z konaných akcí a stručně se seznámit s náplněmi jednotlivých aktivit.

Den učitelů 
25.března, při příležitosti dne učitelů a dne narození J. A. Komenského, se uskutečnil koncert a setkání žáků, 
pedagogů a široké veřejnosti. Vystoupení zajistili žáci školy J. A. Komenského ve Fulneku, kteří tím představili 
nejen své nadání, ale také svou školu. 

Svět slova
Tradiční literárně-výtvarná soutěže se zúčastnilo 19 škol. Celkem bylo přijato 83 literárních prací (z niž bylo 
vybráno 21 výherních prací) a 285 výtvarných prací (z nichž bylo vybráno 46 výherních prací). Témata prací 
byly: Život jako v pohádce, zatoulaný skřítek, šaty princezny Terezky, teplo rodinného krbu. Slavnostní vyhlášení 
proběhlo 24. 5. za účasti vedení města s kulturním programem.

Škola hrou
V prvním půlroce jsme podpořili koncert speciálních tříd a v druhém pololetí tradiční turnaj (tzv. Fulnecký 
pětiboj) žáků speciálních škol.

Koncerty
V březnu se krom koncertu ke dni učitel, uskutečnil i tradiční koncert na tibetské mísy. V srpnu proběhl koncert 
Ondřeje Smeykala, na podzim koncert duchovní hudby a v prosinci 4 adventní koncerty, z toho dva v přímé 
režii našeho spolku.

Zachování kulturního dědictví
Jednou z akcí je pálení mařeny. V letošním roce připadla smrtná neděle na 18. března. V tento den se vydal 
průvod Lukavcem, aby na jeho konci upálili mařenu, ukončili tak symbolicky období zimy a přivítali jaro. Zároveň 
průběžně spravujeme a udržujeme naučnou stezku Člověče, zastav se… a audioprůvodce městem.

Přednášky
Celkem bylo zrealizováno 12 přednášek. Část zaměřená na cestovatelské téma, část historicko-vlastivědné. 
Konkrétní témata jsou v níže uvedené tabulce.

Filmklub Comenius
V průběhu roku bylo promítnuto 6 dokumentárně-publicistických snímků.

Projekty roku 2018



Celkový přehled konaných akcí



Plány roku 2019

V roce 2019 bychom chtěli i nadále pokračovat v naší činnosti v oblasti kulturně vzdělávacích akcí. Naším 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 spolku.

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.


