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1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé a příznivci našeho sdružení,
Máme za sebou druhý rok občanského sdružení Fortuna in natura. Jaký byl? Co
se podařilo? Kde najdeme ještě rezervy a inspiraci do dalšího roku? Nejen na tyto otázky si
Vám všem, dovolíme odpovědět.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se významně podíleli na činnosti našeho sdružení,
podpořili naše projekty, byli součástí celoroční práce, která nám pomalu, ale jistě přináší
požadované výsledky.
Krok za krokem, se blížíme k cíli, který jsme si předsevzali na konci roku loňského.
Cesta nebyla jednoduchá, ale podařilo se nám uskutečnit alespoň některé části „Zeleného
projektu“.
Vzniká naučná stezka, daří se postupná revitalizace parku a obnovuje se také dětské hřiště.
Věříme, že prostředky i energie, které jsme do projektu vložili v tomto roce, se nám
zúročí v roce dalším a bude nám nakloněno více obchodních partnerů či subjektů veřejné
správy.
Celoročně jsme pořádali mnoho akcí pro různé sociální skupiny i pro širokou
veřejnost. Bez podpory a práce dobrovolníků a nadšenců našeho sdružení by to nebylo tak
snadné, proto i jim patří velký dík..
Ještě jednou děkujeme zejména Hostinci Na Staré poště, který nám vytváří zázemí
pro naše aktivity a z velké části sponzoruje celoroční činnost sdružení, a všem dalším
spolupracujícím subjektům, ostatním neziskovým organizacím i jednotlivcům, kteří svou
činností přispívají k naplnění motta našeho sdružení :
„ SPOLU SILNĚJŠÍ „
Lenka Binderová – jednatelka sdružení
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2. ZHODNOCENÍ AKTIVIT R. 2014
Občanské sdružení Fortuna in natura se svou činnost opírá o základní hodnoty –
těmi je zejména podpora přirozené integrace osob se sníženou pracovní schopností,
nepřizpůsobivých jedinců, či důchodců, a následně pak prevence sociálního vyloučení, jímž
je tato skupina trvale ohrožena a volnočasovými aktivitami pro všechny naše cílové
skupiny.
V průběhu roku jsme začali realizovat některé části „Zeleného projektu“. Za
podpory Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, se začala stavět Naučná stezka. Doposud
má 5 stanovišť a její dokončení se plánuje v jarních měsících roku 2015.
Majiteli Hostince Na Staré poště, u kterého stezka začíná, se po konzultacích
s Památkovým úřadem, podařilo zapsat Hostinec a přilehlé pozemky, jako kulturní
památku. Došlo tedy k zatraktivnění místa, které již samo se nachází v památkové zóně
krajinného celku Zahrádecko. Na hranici mezinárodně uznávané rezervace Novozámecký
rybník a v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
Ve druhé polovině roku se podařila uskutečnit také rekonstrukce dětského hřiště a
sportoviště. Za podpory Davida Hlubučka – majitele Hostince Na Staré poště, jsme
nainstalovali 4 stroje firmy Colmex, na kterých je možno procvičovat a rozšiřovat
pohyblivost kloubů rozvíjením a regenerací motorických schopností a zároveň pomáhají
udržovat fyzickou i psychickou pohodu.
Starší občané se zde mohou setkávat se svými vrstevníky, mládež zde může vybít
přebytečnou energii. U obou kategorií dochází ke kontaktu se svými vrstevníky a
odbourávání stresových faktorů.
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3. AKCE R. 2014 POŘÁDANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM

Jaro 2014
24. 5 . 2014 - UKLIĎME SVĚT! – jarní úklid
V květnu proběhla v Zahrádkách u Hostince Na Staré poště akce s názvem „Ukliďme
svět!“(Clean up the World). Jedná se o mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizuji skupiny
dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břeh řek a potoků, chráněných území,
likvidaci černých skládek apod.
Koordinátorem kampaně pro Českou republiku je Český svaz ochránců přírody.
V Zahrádkách zorganizovalo tuto úklidovou akci naše občanské sdružení Fortuna in natura, které
má zde své sídlo a vyvíjí svou činnost.
Cílem akce bylo uklidit zejména jižní část břehu Novozámeckého rybníka, úklid jižní strany
kde je stezka, ale i černých skládek vyskytujících se na lesních komunikacích vedoucích k rybníku,
kde občanské sdružení Fortuna in natura ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny
buduje naučnou stezku.

Léto 2014
29.6 – 12.7. 2014 - DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR KYTLICE
Jeden z našich aktivních členů - Petr Mašek pořádá již třetím rokem v malebné krajině pod kopcem
Klíč, v bráně Lužických hor svůj každoroční letní a příměstský tábor - Tentokrát na téma „Cesta do
pravěku“. V průběhu roku, se podařilo vybudovat nové zázemí, v blízkosti farmy Kytlice, kde
mohou děti aktivně trávit čas se zvířaty, především s koňmi.
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Podzim 2014
20. 9. 2014 - TURNAJ V CURLINGU NA KOBERCI
Vyzkoušeli jsme novou atraktivní teambuildingovou hru pro všechny věkové kategorie. V celém
areálu bylo přístupné dětské hřiště, oddechový park a návštěvníci využili i možnost občerstvení
v přistaveném karavanu či v Hostinci Na Staré poště.
V průběhu akce probíhaly po celý den další aktivity – koutek pro nejmenší, tvořivé dílničky ,
hudební produkce.

4. 10. 2014 - DRAKIÁDA
Uskutečnila se na hřiště u Hostince Na Staré poště. Vzlétlo spousta dráčků, neboť vítr nám přál,
takže děti se bavily celé odpoledne. Zúčastnily se také děti z Dětského domova Česká Lípa. Někteří
si draky vyrobily v naší dílničce.

1. 11. 2014 - UKLIĎME SVĚT! – podzimní úklid
Cílem akce bylo tentokrát uklidit nejen břeh rybníka, ale také odstranit tzv. „černou skládku“, která
se nacházela v méně přístupném terénu břehu rybníka.
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Zima 2014
6.12. 2014 - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Tajemný průvod čertů i andělů parkem Hostince Na Staré poště, zakončený ohňostrojem a po té
v salonku soutěže pro děti, dětská diskotéka a nadílka s Mikulášem.

15.-16. 12. 2014 - ŘEMESLNÝ JARMARK KOLÍN
Velký prodejní jarmark kreativních výrobků, kde si pod vedením profesionálů mohli návštěvníci
v dílničkách vyzkoušet různé techniky, po té si odnést svůj výrobek domů.
Spojeno s vystoupením dětí ze základních škol okolí a klientů Domova na Červeném Hrádku a
některých zájmových souborů z Kolína.
Výtěžek z akce putoval ve formě dárečků do některých zařízení v okrese – dětských domovů,
domovů důchodců apod.
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4. PODANÉ PROJEKTY ROKU 2014
1. Nadace ČEZ – Celý projekt naučně odpočinkové stezky – 2. žádost
Částka 90.164,-Kč ……………………………………..….. NEPODPOŘENO
2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – výroba infopanelů pro naučně-odpočinkovou
stezku v rámci projektu „Zelený projekt“ v Zahrádkách u Novozámeckého rybníka.
Částka 28.822,- Kč…………………………………………PODPOŘENO
3. Nadační fond ŠKODA auto a.s. – grantový program „Tady jsme doma“, žádost o část
finančních prostředků – dokončení infopanelů (grafické práce, tisk, instalace, dokončovací
práce).
Částka 47.000,- Kč…………………………………………NEPODPOŘENO
4. KÚ Liberec - program resortu živ.prostředí a zemědělství – Podpora ekologické výchovy
a osvěty – dokončení infopanelů.
Částka 47.000,- Kč…………………………………………NEPODPOŘENO
5. Město Č. Lípa – žádost o finanční podporu na sportovní akci (Turnaj v curlingu)
Částka 38.080,- Kč…………………………………………NEPODPOŘENO
6. Nadace České pojišťovny - dofinancování sportovního hřiště – cvičební stroje f. COLMEX
Částka 43.164,-Kč…………………………………………NEPODPOŘENO
7. Nadace Euronisa – celý projekt naučně-odpočinkové stezky a sportovně relaxačního
parku
Částka 90.164,-Kč ………………………………………….NEPODPOŘENO
8. Nadace VIA – „Města z jiného těsta“ - dokončení infopanelů stezky
Částka 47.000,-Kč…………………………………………..NEPODPOŘENO
9. Nadace Správný životní styl – 50% sleva na stroje f. COLMEX
Částka 52.756,-Kč…………………………………………..NEPODPOŘENO
10. Nadace Partnerství – grantové řízení „Přírodní zahrady“ - výsadba růží v parku
Částka 44.383,-Kč…………………………………………..NEPODPOŘENO
Všechny zrealizované aktivity a akce sdružení byly financovány ze sponzorských darů a
z víceprací provedených členy občanského sdružení. Jednalo se především o zakázku pro
Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, kdy jsme zajistili výrobu hraničníků, které jsme pak
umístili na stanovená místa kolem Novozámeckého rybníku.
Další akcí bylo odstranění černé skládky a nakonec malá akce pro České dráhy-zajištění
objektu proti vandalismu.
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5. PŘEDSTAVUJEME:
V roce 2014 se aktivně začal podílet na činnosti sdružení a zároveň vstoupil do našich řad:
student Tom Binder, je mu 16 let, aktivní hráč dorostu a pomocný trenér přípravky HC
Česká Lípa. Ve volném čase pro firmu English Agency překládá dokumenty v AJ/ČJ.

Tomáš Hlubuček – 17 let, student, vynikající sportovec – zejména atlet a orientační běžec.
Ve volném čase patří k jeho zálibám kuchařina a manuální a řemeslné práce.
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Další spolupracující kolegyní je paní Zlata Dlouhá, jejíž „Tvořivá chvilka“ je součástí
téměř každé akce a se kterou společně pořádáme prodejní a výstavní řemeslné trhy.

Z řad dobrovolníků jmenujme zejména Jana Matějku, Olgu Chladíkovou, Sandru
Jantačovou, Kateřinu Zahradníkovou, Lukáše a Báru Koželuhovi, Jakuba Kulase,
Marka a Andreu Frauenbergovi, sourozence Mokré a personál Hostince Na Staré
poště, kteří nám významně pomáhají na všech námi pořádaných akcích.
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6. PLÁNY NA ROK 2015
V roce 2015 bychom chtěli:
 dokončit první část projektu „Zelený projekt“ – Naučnou stezku
 pokračovat v realizaci všech ostatních částí projektu – minifarma, sportoviště
 pořádat akce pro děti, mládež a osoby ohrožené soc. vyloučením
 vznik sociálního podniku – úklidová činnost
 rozvoj členské základny (i mimo okres Česká Lípa)
 získávat finanční zdroje podáváním projektů, oslovováním sponzorů aj.
 získávat i nadále zakázky od spolupracujících organizací (AOCHPK ČR, ČD)
 vyškolit dobrovolné spolupracovníky
 postupnou revitalizaci získaných pozemků a parku hostince
 výstavbu objektu technického zázemí sdružení
 spolupracovat s obcí, ostatními organizacemi a subjekty veřejné správy
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7. Program celoročních akcí
občanského sdružení FORTUNA IN NATURA

 ÚNOR 2015 – Karneval– 14. února 2015
 BŘEZEN 2015 – „Ukliďme svět“ – jaro – 28. březen 2015
 DUBEN 2015 – Čarodějnice – 30. duben 2015
 KVĚTEN 2015 – Výlet pro malé i velké – 16. květen 2015
 ČERVEN 2015 – Charitativní sportovní odpoledne - 6. červen 2015
 ČERVENEC 2015 – Letní dětský a příměstský tábor Kytlice
 ZÁŘÍ 2015 – Rozloučení s létem – 19. září 2015
 ŘÍJEN 2015 – Drakiáda – 3. října 2015
 LISTOPAD 2015 – „Ukliďme svět“-podzim – 1. listopadu 2015-02-13
 PROSINEC 2015 – Adventní rozjímání (Mikuláš, Vánoční trhy, Koncert)
Mimo tyto naplánované akce se můžete těšit na:
-

Kavárničku nejen pro dříve narozené
Hudební večery
Dětské diskotéky
Výlety do blízkého i vzdáleného okolí pro rodiče s dětmi

a ostatní menší sportovní či kulturní akce – Výstavy a tvořivé dílničky, Koncert pod širým
nebem, Divadlo pro malé i velké, Charitativní sportovní utkání aj.
Podrobnější informace ke konkrétní akci, se můžete vždy před akcí dovědět na webových
stránkách občanského sdružení – www.fortunainnatura.eu, nebo na facebooku – Fortuna in
natura, či Hostinec Stará pošta.
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8. NA ZÁVĚR
Patří poděkování všem, kteří se v roce 2014 podíleli na činnosti občanského
sdružení FORTUNA IN NATURA. Všem, kteří podpořili snahy a cíle našeho
sdružení. Zase jsme o kousek naplnili naše poslání a společně věnovali kousek svého
života práci pro druhé!
“Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin “
(SENECA)
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