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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a příznivci našeho sdružení, 

Čtvrtý rok naší činnosti  jsme zaměřili  především na přípravu dlouhodobých
projektů pro další období, tak, aby bylo zajištěno pokračování v naplnění cílů naší
organizace.  A  nebylo  to  vždy  lehké.  S  tím  byla  spojena  i  ne  vždy  příjemná
administrativní činnost. Odreagováním od této „úřednické práce“ nám byly vždy akce
a volnočasové aktivity, které jsme pořádali, tak jako v minulých letech, pro širokou
veřejnost,  děti  z dětského domova i  jiné skupiny osob, které mohou být ohroženy
možností  sociálního  vyloučení.  Všechny  tyto  akce,  přispívají  k pohodě  v naší
organizaci a dávají nám sílu do další práce.

V loňském roce jsme vedli několik jednání na podporu naší činnosti v obci, kde
působí naše sdružení, bohužel jsme se nesetkali vždy s takovou podporou, jakou by si
naše projekty zasloužili,  proto jsme se rozhodli  na Valné hromadě o změně sídla
sdružení. Od 1. 1. 2017 nás mimo jiné čekala i změna dle NOZ, týkající se změně
statutu sdružení na spolek. 

V naší  pobočce  v Praze  –  sekce  canisterapie,  se  na  poli  rozvíjení  vztahu  a
porozumění mezi člověkem a psem, podařilo zrealizovat několik přínosných akcí.

Prázdninové  období  jsme  strávili  již  poněkolikáté  v přírodě  v kraji
nezapomenutelných zážitků na letním a příměstském táboře v Kytlici. 

Rovněž spolupráce, kterou jsme navázali v roce 2015 s místním hnutím ANO
2011, byla přínosem zejména pro materiální i personální zajištění našich akcí. 

Takže jako pokaždé s heslem: „SPOLU SILNĚJŠÍ“ se posouváme do dalšího
roku a věříme, že se nám i přes drobné neúspěchy v tomto roce, podaří budovat dobré
jméno  sdružení  –  spolku  a  budeme  i  nadále
rozvíjet  všechny  aktivity  tak,  jak  jsme  si
předsevzali při vzniku sdružení.
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2. Akce r. 2016

JARO 2016

16.4. 2016 – Ukliďme svět 

Dne  16.  dubna  2016  proběhl  již  pátý  ročník  úklidové  akce  v rámci  celosvětové
kampaně „Ukliďme svět“. Dobrovolníci nám opět společně pomohli uklidit „kousek
světa“.  Zaměřili  jsme  se  jako  tradičně  na  jižní  břeh  Novozámeckého  rybníka  v
Zahrádkách, dále také na skalní sklípky v obci a Poustevny. 

Děkujeme, že i Vy se cítíte zodpovědní za stav společného životního prostředí, a že
zejména děti si díky těmto akcím upřednostňují svůj pohled na přírodu a dotvářejí své
hodnotové žebříčky.  Náš 5.ročník je důkazem toho, že vztah k přírodě Vám není
lhostejný!

Připomínáme, že akce patří do celosvětové kampaně „Clean Up the World“, kterou v
České republice koordinuje Svaz ochránců přírody.
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21. 5. 2016 – Cyklohrádky

aneb  přijďte  všichni,  kdo  máte  jakákoliv
kolečka..

akce  určená  nejen  pro  cyklisty,  účastníci
plnili disciplíny, jako byla nejpomalejší jízda
–  na  vzdálenost  10  metrů  nebo  naopak
nejrychlejší  jízda – na vzdálenost  50 metrů,
dále  je  pak  čekala  jízda  zručnosti,  která
obsahovala méně či více záludné překážky.

Navzdory  horkému  jakoby  letnímu  počasí,
jsme si užili prima den. Za podpory našich příznivců a dobrovolníků, za účasti MO
hnutí ANO 2011 z České Lípy. Sportovní ukázku pak předvedli děti a dospělí z klubu
Krav  Maga  Česká  lípa  pod  vedením pana  Nikoly  Slováka,  kteří  také  patří  mezi
pravidelné účastníky na našich akcích.
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LÉTO 2016

Letní tábor Kytlice (3. 7. – 16. 7. 2016 a 31. 7. až 13. 8. 2016 )

Již třetím rokem je náš tábor v obci Kytlice. Nové tábořiště se nachází  3 kilometry
od tábora původního. Děti obec dobře znají z předchozích ročníků. Nové místo nám
nabízí lepší zázemí a také možnost strávit se zvířaty, především pak koňmi, více času.
Pouhých 200m od našeho tábora se  nachází  krásné přírodní koupaliště které nám
poskytne příjemné útočiště v horkých dnech. Na děti opět 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 příměstský jezdecký tábor připravuje Martina Štědrová. Kromě ježdění
se děti učily koně sedlat, pohybovat se mezi nimi, vodit, nebo pracovat s koněm v
kruhové ohradě.
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PODZIM  2016

17.  září  -  6.  ročník  akce  Ukliďme  svět,  spojený  s  celorepublikovou
kampaní“Ukliďme Česko“, se tentokrát konal v České Lípě, spolu s dobrovolníky a
členy  místního  hnutí  Ano  2011,  jsme  uklidili  stezku  vedoucí  k  vršku  Špičák.
Tentokrát vzhledem k sychravému počasí  nám chyběly naši  pravidelní účastníci –
děti z českolipského Domova dětí. I přesto byla úspěšná, protože se nám podařilo
opět „vyčistit“ kousek přírody našeho okolí.

ZIMA 2016

A je tu Mikuláš :-) Tradičně v Hostinci Na staré poště v Zahrádkách, spousta zábavy, 
soutěží, trochu strašení, ale hlavně bohatá nadílka!
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4. ČINNOST POBOČNÉHO SPOLKU – CANISTERAPIE PRAHA
 

Ve spolupráci  s  Retriever  Real  jsme úspěšně  absolvovali  čtyři  pobytové tábory v
jižních čechách pro věkově neomezenou skupinu klientů, spojené s výcvikem psů a
relaxačními  aktivitami  v  nedalekém  lese.  Jeden  turnus  byl  dokonce  spojen  i  se
zkouškou OVVR pro vážnější  zájemce  o splnění  požadavků KCHLS pro ověření
dovedností psa. 

Popularita práce se psem nejen pro účely společníka neustále roste a snažíme se v
této oblasti soustavně zdokonalovat různými vzdělávacími prostředky a programy. 

Také do našich řad přibyla nová členka našeho výcvikového týmu,  Jitka Špiková
Moučková, která vlastní certifikát pro chov a výcvik psů s celostátní platností. 

V oblasti samotné canisrehabilitace v současné době nedisponujeme vhodnými psy k
tomuto účelu( z důvodu úmrtí fenky NKO Besy ze Žďárského Panství a profesního
důchodu naší druhé fenky GR Iowy Misantos). 

Na tomto základě plánujeme pořízení nového vhodného štěněte a jeho výcviku pro 
potřeby našeho sdružení.      
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5. Plány na rok 2017

V roce 2017 bychom chtěli:

 rozšířit působnost spolku

 zřídit kancelář spolku v české Lípě

 zapojit se do projektu začleňování osob ohrožených možností soc. vyloučení

 udržovat i obnovovat ostatních části projektu – sportoviště a naučnou stezku

 pořádat akce pro děti, mládež a osoby ohrožené soc. vyloučením

 rozvíjet členské základny (Zahrádky, Česká Lípa, Praha)

 vyškolit dobrovolné spolupracovníky

 získávat finanční zdroje podáváním projektů, oslovováním sponzorů aj.

 postupně revitalizovat získaných pozemků a park u Hostince Na Staré poště

 spolupracovat s obcí, ostatními organizacemi a subjekty veřejné správy
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6. Program celoročních akcí 2017
   spolku FORTUNA IN NATURA

 LEDEN 2017 – Valná hromadu spolku Fortuna in natura – 28. ledna 2017

 ÚNOR 2017 – Projekt „Zaměstnávání osob ohrožených soc.vyloučením“
                           (celoročně) 

 DUBEN 2017 – „Ukliďme svět“ , „Ukliďme Česko“ - 8. dubna 2017

 KVĚTEN 2017 – Toulání krajem K. H. Máchy (výlet) – 20. května 2017

 ČERVEN 2017–  Cyklohrátky na dopravním hřišti - 17. června 2017

 ČERVENEC 2017 – Letní dětský a příměstský tábor Kytlice 
                                  2. - 15.7. 2017 – I. turnus
                               16. - 29.7. 2017 – II. turnus

 ZÁŘÍ 2017–  Rozloučení s létem –  16. září 2017

 ŘÍJEN 2017 – Drakiáda –  7. října 2017

 LISTOPAD 2017 – „Ukliďme svět“ - podzim –  11. listopadu 2017

 PROSINEC 2017 – Adventní rozjímání (Mikuláš, Vánoční trhy, Koncert)              

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.

http://www.fortunainnatura.eu/
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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. 

FORTUNA IN NATURA
občanské sdružení 
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