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1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé a příznivci našeho sdružení,
I třetím rokem jsme se snažili pokračovat v naplnění cílů naší organizace. A nebylo
to vždy lehké. Vzhledem k tomu, jak malou máme členskou základnu si ale myslíme, že
jsme všichni odvedli velký kus práce a moc děkujeme všem, kteří se podíleli na činnosti,
kteří podpořili celoroční snažení našeho sdružení a přispěli tak ke zdárnému výsledku naší
organizace.
V loňském roce se podařila dokončit naučnou stezku a slavnostně ji otevřít na jedné z
akcí dne 6. června 2015. Podařilo se dokončit také hřiště a část oddechového parku.
Zejména pak také v důsledku podpory Nadace Preciosa, která přispěla finanční podporou na
část projektu sportoviště.
Opět jsme uspořádali 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..
Nově jsme začali spolupracovat s politickým hnutím ANO 2011, jehož členi z řad
MO Česká Lípa i Zahrádky nám byli nápomocni při pořádání zejména venkovních akcích.
Děkujeme Hostinci Na Staré poště, který každoročně vytváří zázemí pro naše aktivity
a podporuje 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 ROKU 2015
V první části roku se nám podařilo dokončit Naučnou stezku, kterou jsme začali
realizovat za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, je součástí „Zeleného
projektu“. Má 5 stanovišť, které jsou označeny naučnými panely, jejichž témata jsou :
Historie, Rybníkářství, Flora, Fauna, Lesy. Měří cca 1km a do budoucna plánujeme její
prodloužení. Nachází se na hranici mezinárodně uznávané rezervace Novozámecký rybník a
v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
Po zapsání Hostince Na Staré poště, u kterého stezka začíná, jako kulturní památky,
došlo k zatraktivnění místa, které již samo se nachází v památkové zóně krajinného celku
Zahrádecko a proto jsme naše aktivity směřovali také na zvelebení přilehlých pozemků.
Ve druhé polovině roku se podařila dokončit rekonstrukci dětského hřiště a
sportoviště. Za podpory majitele Hostince Na Staré poště a za podpory Nadace Preciosa,
funguje sportovně relaxační park, který jsme rovněž začali obnovovat již v roce 2014.
Podařila se nám navázat spolupráce se zajímavými subjekty a osobami, které jsou
zejména při konání venkovních akcích našimi hlavními spolu-organizátory.
Bohužel nemůžeme říci, že bychom zaznamenali nějaký výrazný posun v komunikaci
z obcí Zahrádky. Bude ještě nějakou dobu trvat, než některé zastupitele přesvědčíme o tom,
že naše organizace je opravdu nezisková a přispívá zejména k naplnění volného času
občanů, zejména pak dětí a mládeže.
O to více jsme rádi za spolupráci s dětským domovem v České Lípě, pro které je
návštěva našich akcí vždy vítaným zpestřením a pěkným zážitkem.
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NAUČNÁ STEZKA
PANELY
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Ke slavnostnímu otevření Naučné stezky došlo 6. června na akci, pořádanou naším
sdružením. Naučná stezka se stala součástí většího projektu, který jsme začali
realizovat v minulých letech. Je volně přístupná široké veřejnosti, svým tématem
přispívá k osvětě a poznání historie i současnosti okolí, které je vyhlášeno chráněnou
rezervací.

„ To, co můžeme, nemá hranic, kromě těch,
které si v duchu sami nepostavíme.“
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3. AKCE R. 2015 POŘÁDANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM

Únor 2015
14.2. 2015 – Masopust
Dne 14. února 2015 se v Hostinci Na Staré poště uskutečnil Dětský karneval. Akci
pořádalo Občanské sdružení Fortuna in natura, spolu s personálem Hostince. Byly
pozvány i děti z dětského domova v Č. Lípě, se kterým již delší dobu naše sdružení
spolupracuje. Přišly děti malé i větší, všechny se bavily, zpívaly a tančily a hlavně soutěžily
o sladké odměny, které jsme společně připravili s podporou majitele Hostince, s přispěním
p. Romany Čemerysové, Z. Kulasové a dalších. Výtečné koláče věnovala p. Novotná.
Dětem se ani nepodařilo všechny sladkosti sníst na místě, odnášely si domů nejen
dárečky, které věnoval náš partner VZP, ale také spoustu dobrot a hlavně úsměv na tváři.

Březen 2015
21.3. 2015 – Ukliďme svět – jaro

Dne 28. března 2015 proběhl již třetí ročník úklidové akce v rámci celosvětové
kampaně „Ukliďme svět“.I přes nepřízeň počasí, nám přišli pomoci nejen děti a mládež
z obce Zahrádky, ale také obyvatelé obce Holany, za což děkujeme. Tak jako po každé
zimě, se na břehu Novozámeckého rybníka našlo spousta odpadu, který v přírodě nemá
své místo a po důkladném vyčištění jižní části břehu, nám všem zbyl opět dobrý pocit a
všem přišly vhod opečené vuřtíky a malé odměny na závěr.
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Duben 2015
30.4. 2015 – Čarodějnice
Jako každým rokem touto dobou, jsme si společně zasoutěžili a zapálili čarodějnici.
Proběhla samozřejmě i soutěž o nejkrásnější čarodějku, vaření čarovného lektvaru a
pečení masa na ohni.

Květen 2015
1.5. 2015 – Charitativní běh pro Růženku
Charitativní běh, který se uskutečnil v České Lípě na městském stadionu a výtěžek ze
startovného všech družstev přišel na konto pro holčičku Růženku, která potřeboval díky
svému zdravotnímu handicapu speciální zdravotní postel. Za náš tým běželi dobrovolníci i
členové sdružení. I přes nepříznivé počasí naše štafeta odvedla skvělý výkon a hlavně
přispěla svým počinem dobré věci.
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Červen 2015
6.6. 2015 – Zábavné odpoledne
Dne 6. června 2015 uspořádalo občanské sdružení Fortuna in natura zábavné odpoledne
u příležitosti otevření nové Naučné stezky. Akce probíhala u Hostince na Staré poště a to
nejen na hřišti, ale také v přilehlém parku. Průvodem k rybářské baště zahájila odpoledne
skupina Lusatia consort. Hudební ukázky, písně renesanční i gotické, byly odehrány na
dobových nástrojích. Tancem i písněmi přispěli k pohodě Krumlovští pištci. Sportovní
vystoupení předvedly Mažoretky z Dubé a velký zájem byl především o ukázky Krav Maga
Global pana Nikoly Slováka z České Lípy..děti i dospělí se mohli zapojit a vyzkoušet si tuto
bojovou techniku.
Na místě byl také dětský koutek MC Pumpkin Č. Lípa. Sportovní soutěže o drobné ceny a
samozřejmě velký skákací hrad. Kdo si chtěl v klidu a stínu vyzkoušet výtvarné techniky a
namalovat si své tričko, mohl za přítomnosti p. Vidimské a její Tvořivé dílny. Pro zvídavé
děti byla k nahlédnutí také technika předení na kolovrátku, kterou předvedla p. Ludmila
Antošová.
Pro malé i velké jsme uspořádali také výstavu dřevěných loutek PhDr. Luďka Vondry,
která je již nastálo umístěna v salonku Hostince Na Staré poště. Po celé odpoledne
provázel hudbou pan Zdeněk Mondok a Lukáš Vrzáň, slovem pak náš moderátor Tom
Binder.
Občerstvit se mohli příchozí nejen v Hostinci, ale přímo na nádvoří se pořádala
„Hamburger party“ pana Zdeňka Ječného a jeho týmu. Nechyběl ani stánek se
Staročeským trdelníkem.
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Červenec 2015
Letní tábor Kytlice
Klasický třináctidenní turnus s celotáborovou hru „Z pohádky do pohádky“. Na děti čekaly
sportovní aktivity, vědomostní soutěže, jízdy na koních, cvičení s instruktory Krav Maga Česká
Lípa, táborový oheň, spaní pod širákem, karneval a pro starší děti oddíl Bushcraft ( trampování –
lesní dovednosti).
Program pro pětidenní jezdecký tábor připravuje Martina Štědrová. Kromě ježdění se děti učily
koně sedlat, pohybovat se mezi nimi, vodit, pracovat s koněm v kruhové ohradě atd..
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Září 2015
13.9. 2015 – Rozloučení s létem

Dne 13. září 2015 uspořádalo občanské sdružení Fortuna in natura spolu s místní
organizací hnutí ANO 2011 Česká Lípa, netradiční rozloučení s létem. Zábavné odpoledne
probíhalo opět u Hostince na Staré poště v Zahrádkách. Program byl bohatý, celé
odpoledne bylo provázeno hudbou, kterou připravil pán Petr Němec a slovem provázela
Lenka Binderová. Bavili se nejen děti, ale i dospělí.
Akce však neměla za úkol jen pobavit, ale i pomoci těm, kteří to potřebují. Akce měla opět
také charitativní část, což se stalo již naší tradicí. Tentokrát Proto jsme ve spolupráci s
českým výborem UNICEF, nabízeli k „adopci“ látkové panenky, vyrobené klienty různých
sociálních zařízení i dobrovolníky. Koupí jedné takové panenky jsme přispěli částkou na
očkování jednoho dítěte z rozvojové země proti šesti smrtelným dětským chorobám.
Zájem o tuto „adopci“ byl nemalý, což bylo velmi milé zjištění.
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Říjen 2015
3.10. 2015 – Drakiáda
První říjnovou sobotu, jsme se sešli již po třetí v tomto roce na hřišti u Hostince Na Staré
poště na akci nejen pro děti a dospělé ze Zahrádek. Občanské sdružení Fortuna in natura,
spolu s přáteli a se spřízněnci místní organizace hnutí ANO uspořádalo akci „PROSTĚ
DRAKIÁDA“, na kterou byly pozvány i děti z Dětského domova v České Lípě.
I když zpočátku počasí nevypadalo příznivě pro vzlétnutí draků, po poledni se nad hřištěm
i polem, začaly vznášet první dráčci a ty nejvytrvalejší vydržely na nebi až do 15 hodiny
odpolední. Nebe bylo modré, slunce svítilo a vítr foukal a foukal. Draci cestovaly po
obloze, a jen občas se nějaký utrhl a ulétl, nebo se zamotal do korun nedalekých kaštanů.
Ale to se tak stává, že jsou i zlobiví dráčci a proto, aby děti nebyly smutné, jsme měli
připravenu ve velkém vojenském stanu možnost si nakreslit a vyrobit draka tak, aby
opravdu létal. Zrovna tak i děvčata z mateřského centra Pumpkin Č. Lípa, připravily pro
nejmenší koutek plný zábavy a her, po kterých na děti čekalo vždy nějaké sladké
překvapení. Nakonec se ocenění dočkaly úplně všichni draci, které jsme u nás mohli
přivítat. Dárky a sladkosti obdrželi všichni zúčastnění a když už byli děti i rodiče
dostatečně vyfoukaní, mohli si všichni společně zatančit na dětské písničky, zacvičit si na
profesionálních cvičebních strojích v nově vznikajícím sport parku u Hostince a nakonec si
opéci nad plápolavým ohníčkem buřta.
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Listopad 2015
1.11. 2015 – Ukliďme svět - podzim
Dne 14. listopadu 2014 proběhl v Zahrádkách u Hostince Na Staré poště již 4. ročník
mezinárodní kampaně „Ukliďme svět!“(Clean up the World). V rámci této kampaně
organizují 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.
Cílem akce bylo, jako tradičně, uklidit zejména jižní část břehu Novozámeckého rybníka,
ale také přístupné části břehů rybníka, který po podzimním výlovu odkryl spoustu odpadu,
který do přírody nepatří.
Počasí nám tentokrát příliš nepřálo, ale i přesto, se zde sešlo kolem 20 dobrovolníků z řad
občanského sdružení Fortuna in natura, spolupracující organizace ANO Česká Lípa a
zejména děti ze Zahrádek. Chtěli bychom opět poděkovat především dětem, které se do
úklidu pustily s nadšením a jejich píle přinesla i tento rok pohled na uklizené břehy
Novozámeckého rybníka i ostatních částí Chráněné krajinné rezervace.
Celým úklidem nás provázela návštěva reportérů z Českého rozhlasu, které přímo z místa
úklidu natáčeli živé vysílání.
Po vydatné průtrži mračen jsme pak uvítali pohostinnost Hostince Na Staré poště, kde
bylo připraveno občerstvení a pro děti sladkosti, drobné ceny a upomínkové předměty.
Všichni jsme domů odcházeli s příjemným uspokojením , že jsme opět dokázali
společnými silami přispět k záchraně životního prostředí.
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4. PODANÉ PROJEKTY ROKU 2015

1. Nadace ČEZ – Podpora regionů
Částka 90.164,-Kč ……………………………………..….. NEPODPOŘENO
2. Nadace Euronisa – část naučně-odpočinkové stezky a sportovně relaxačního
parku
Částka 62.164,-Kč ………………………………………….NEPODPOŘENO
3. Nadační fond ŠKODA auto a.s. – grantový program „Tady jsme doma“, žádost o
část finančních prostředků – Celoroční aktivity sdružení
Částka 45.000,- Kč…………………………………………NEPODPOŘENO
4. KÚ Liberec - program resortu ochrana přírody a krajiny – dokončení naučněodpočinkové stezky.
Částka 47.000,- Kč…………………………………………NEPODPOŘENO
5. KÚ Liberec – program resortu školství – celoroční akce
Částka 45.000,-Kč…………………………………………..NEPODPOŘENO
6. Nadace Preciosa – Sportovně relaxační park - dokončení
Částka 53.640,-Kč…………………………………………..PODPOŘENO
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5. PŘEDSTAVUJEME:
V roce 2015 se aktivně začala podílet na činnosti sdružení a zároveň vstoupila do
našich řad: slečna Marie Nguenová, je to studentka gymnázia v České Lípě, je jí 17
let a spolupracuje s našim sdružením zejména na akcích, které pořádáme. Aktivní
hráčka floorbalu za FC Č. Lípa

Mezi další dobrovolné spolupracovníky jsme přivítali zejména členy místní
organizace hnutí ANO 2011 z České Lípy, kteří nás podporují zejména na velkých
akcích a budou nám, jak věříme, nejen finanční oporou v naší činnosti v
následujících letech.
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6. PLÁNY NA ROK 2016
V roce 2016 bychom chtěli:
 dokončit třetí část projektu „Zelený projekt“ – minifarmu
 udržovat i obnovovat ostatních části projektu – sportoviště a naučnou stezku
 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 (AOPK 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 2016
občanského sdružení FORTUNA IN NATURA
 12. březen 2016 - „Ukliďme svět“ – jaro - Novozámecký rybník Zahrádky
( Poustevny, skalní sklípky)
 16. duben 2016 - Cyklo - závody – Č. Lípa
 30. duben 2016 - Čarodějnice – Zahrádky
 21. květen. 2016 - „Ukliďme svět“-jaro - Č. Lípa
 25.červen. 2016- Zábavně - sportovní odpoledne - Zahrádky
 ČERVENEC 2016 – Letní dětský a příměstský tábor Kytlice
 10. září 2016 - Rozloučení s létem – Zahrádky
 1. říjen 2016 - „Ukliďme svět“ - podzim – Novozámecký rybník Zahrádky
 15. říjen 2016 - Drakiáda – Zahrádky
 5. listopad. 2016 - „Ukliďme svět“ - podzim - Č. Lípa
 PROSINEC 2016 – Adventní rozjímání (Mikuláš, Vánoční trhy)

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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Zahrádky 141, 471 01, email: sdruzeninatura @seznam.cz, IČO 01253301, www. fortunainnatura.eu

8. NA ZÁVĚR
Poděkování patří všem, kteří se i v dalším roce naší činnosti postarali o to,
abychom rozesmály víc dětí, podpořili dobré projekty, které pomohly dalším
lidem a znovu ukázali, že se snažíme naplnit snahy i cíle našeho občanského
sdružení FORTUNA IN NATURA.
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