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VÝROČNÍ ZPRÁVA  

SPOLKU  

FORTUNA IN NATURA z. s. 

ZA ROK  

2019 

 
O čem se dočtete v naší výroční zprávě: 

 

 1. Slovo úvodem 

 2. Akce 2019 

 3. Letní tábor Kytlice 

7                4. Činnost pobočného spolku Praha – Canisterapie 

                  5. Program celoročních akcí r. 2020 

                  6. Závěr 
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1. ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení přátelé a příznivci našeho sdružení,  

V tomto roce jsme rozšířili spolupráci s některými subjekty a externími 

pracovníky, abychom mohli začít s novými projekty, které se i nadále týkají 

začleňování osob ohrožených možností sociálního vyloučení. Podařilo se nám 

v průběhu roku, poskytnout pracovní příležitost dalším 3 osobám, které se ocitly 

v nepříznivé sociální situaci. Věnovali jsme se činnostem pobočných spolků a 

samozřejmě připravili i akce v našem městě a okolí. Tak jako je již tradicí, jsme 

pořádali volnočasové aktivity, pro širokou veřejnost a děti z dětského domova. 

Podařilo se nám navázat spolupráci s menšinovou skupinou, která pracuje a žije na 

území našeho města. Vznikl tak počáteční projekt komunitního centra. Navázali jsme 

také spolupráci se sportovní skupinou Spartan race Traning Group, kteří se 

významnou částí svých aktivit podíleli i na charitativním běhu, ve kterém se nám 

podařilo vybrat pěknou částku, a ta byla následně věnována chlapci s kombinovaným 

postižením. V naší pobočce v Praze – sekce canisterapie, se stále uskutečňují 

canisterapeutické výcviky a tábory. 

 Prázdninové období jsme opět strávili v přírodě v kraji nezapomenutelných 

zážitků na letním a příměstském táboře v Kytlici, kde probíhal již 10. prázdninový 

pobyt.  

Všechny tyto akce byly povedené a naplnily naše očekávání a zároveň 

pomohly k uskutečnění dlouhodobého cíle našeho spolku. 

 

 Takže jako pokaždé s heslem: „SPOLU SILNĚJŠÍ“ se posouváme do dalšího 

roku a věříme, že se nám i v dalším roce, podaří navázat spolupráci s dalšími 

subjekty, dobrovolníky a jinými spolupracujícími osobami. 
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2. Ukliďme svět, Ukliďme Česko 

                Na jaře i na podzim jsme se opět účastnili úklidové akce, v rámci kampaně „Ukliďme 

Česko“. I přes menší účast dětí, jsme uklízeli břehy Novozámeckého rybníka, který je 

součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Máchův kraj a také stezku kolem 

řeky Ploučnice a sportoviště v České Lípě. 
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Dne 25. května 2019 se konal 1. ročník charitativního běhu „Hejbák“. Výtěžek, ve 

výši cca 35.000,-, byl věnován rodině Jiříka Ulmanna a umožnil mu tak absolvovat 

rehabilitační pobyt, který je velmi prospěšný jeho postižení. Účastníci Hejbáku 

přispívali jak částkou na startovné, tak koupí triček s logem závodu. Celkem se 

účastnilo 123 závodníků, malých i velkých. Běhali, chodili, jezdili na kolečkových 

bruslích, maminky procházely s kočárky, prostě v duchu našeho závodu – účastnit se 

mohl kdokoliv a absolvovat trasu na čemkoliv.  Na závěr čekalo všechny účastníky 

občerstvení a doprovodný program. O sportovní vsuvku se postarali dobrovolníci 

z STRG Č. Lípa, kteří postavili překážkovou dráhu, podobnou tréninku na závodech 

Spartan Race, dobrovolní hasiči ze Sloupu v Čechách zase všem připravili osvěžení 

v podobě „koupání se v pěně“, což má vždy velký úspěch a psovodka Městské policie 

předvedla perfektní přípravu služebního psa. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na 

další ročník, který bude také v květnu r. 2020. 
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3. TÁBOR KYTLICE 

V měsíci červenci proběhl 10. ročník dvou turnusového letního tábora. Tentokrát na 

téma „Škola kouzel a čar Harryho Pottera“, což samo o sobě mělo velký úspěch, děti 

zažily spousta legrace a zábavy, vyzkoušely čarování, vaření lektvarů, soutěžení ve 

Famfrpálu, otevřely Tajemnou komnatu a dostaly své první vysvědčení z čarování. 

Také si zakusily spaní jen tak v přírodě pod širým nebem. Samozřejmě hrály 

celotáborovou hru a těší se již na další rok, který tematicky bude zaměřen na „Piráty 

z Karibiku“. 
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 Rozloučení s létem – dne 14. září 2019, proběhlo tradiční rozloučení s letní sezónou, 

kde jsme přivítali všechny naše dobrovolníky, děti z Dětského domova, klienty 

sociálních zařízení v regionu, také paní starostku Jitku Volfovou, která dlouhodobě 

naše akce podporuje a aktivně se také účastní. O zábavný program se postarali 

tanečnice ze skupiny Dance c.lock7even, mažoretky Jitky Jedličkové, vzdělávací část 

obstaraly dámy ze střediska ArcheoPop, o sportovní chvilky se postarali opět 

sportovní nadšenci ze STRG Č. Lípa a o zábavu také Hasiči. Hudební vystoupení 

pana Musila, který hraje a tvoří fujary zklidnilo dovádění dětí, které se nemohly 

vydovádět na skákacím hradu. Pěkné bylo také malování na obličeje a závěrečná 

diskotéka pod taktovkou DJ Lukáše. Tyto akce patří k pravidelným zakončením letní 

činnosti a budeme se již nyní těšit na další. 
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                  4. Činnost pobočného spolku Praha – Canisterapie 

Naše kynologická sekce se jako minulý rok zúčastnila 5-ti výcvikových táborů, které 

pořádáme společně s panem Viktorem Jánošíkem a jeho Retriever-real. Již tradičně 

na Nové Louce u Albrechtic nad Vltavou. O výcvikové kempy je obrovský zájem, o 

čemž svědčí téměř naplněná kapacita na příští rok. Mnoho zúčastněných se rádo 

opakovaně vrací a bere takto strávený čas se svým psem a podobně naladěnými lidmi 

jako tradici. Přátelské prostředí, které zde panuje a úžasné zázemí kempu i jeho okolí, 

kdy je možné provádět výcvik u rybníku a v okolních lesích, je opravdu těžké najít. 

V kempu je o nás postaráno chutnou domácí stravou a nepřebernou možností 

sportovního vyžití. Za to všechno, jako předchozí roky, patří majitelce paní 

Řeřichové i zaměstnaneckému kolektivu veliký dík. 

Termíny výcvikových kempů na rok 2019 byly: 16-19. 5., 15-19.6. včetně OVVR 

19.6. a navazující 19.6.-23.6., 5-8.9. včetně OVVR 8.9., a poslední 19-22.9. 

V červnovém a prvním zářijovém termínu proběhli zkoušky OVVR (ověření 

vrozených vlastností retrieverů), kde v červnu všichni prospěli a v září taktéž. 

V ostatních termínech jsme se soustředili na přípravu pejsků s jejich vůdci na složení 

již zmiňovaných OVVR, ale i dalších vyšších zkoušek, jako jsou třeba Podzimní 

zkoušky, Zkoušky z vodní práce, Lesní zkoušky ale i klasickým cvikům z 

poslušnosti. Samozřejmě jsme se věnovali i nácviku přípravy psa na výstavu a 

přednáškami o podmínkách pro uchovnění psů, které vede Jitka Špiková Moučková, 

a  jsou hojně navštěvovány. Během pobytu se nevěnujeme pouze pejskům, ale i sobě 

samotným. Je zde k dispozici spousta sportovního vyžití, možnost cyklistiky, 

turistiky a relaxace. Na závěr každého turnusu pořádáme hravé soutěže, kde mohu 

mezi sebou klienti porovnat své získané dovednosti. 

Pouze kynologickými kempy naše výcvikové hodiny samozřejmě nekončí. 

Pravidelně se minimálně jednou týdně scházíme a trénujeme. Přichází noví zájemci o 

výcvik, ale i stálí klienti, kteří pejsky udržují v nastavené linii nebo se zdokonalují na 

další vyšší zkoušky. 

Naše fenka NKO (Německý krátkosrstý ohař) se zúčastnila dvou vyšších zkoušek 

z výkonu psa. V červenci splnila Zkoušky z vodní práce v I. ceně a v říjnu Podzimní 

zkoušky taktéž v I. ceně. Během roku byla i na různých výstavách, díky kterým 

získala titul Český šampion. V dalším roce plánujeme získat titul Grant Šampion, 

splnit Všestranné zkoušky a třeba se nominovat i na memoriál, což jsou nejvyšší 

možné zkoušky z výkonu. Dále také plánujeme úspěšně složit canisterapeutické 

zkoušky, a začít vykonávat tuto činnost. Snažíme se jednat s dalšími canisterapeuty o 

jejich začlenění do našeho spolku. 

  

Za kynologickou sekci Pavel Špik. 
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    5.  Program celoročních akcí spolku FORTUNA IN NATURA 

 

• LEDEN 2020 
 
           11. ledna   – VALNÁ HROMADA spolku Fortuna in natura  

 Projekt „Zaměstnávání osob ohrožených soc. vyloučením“ 

 (celoročně) – úklidové činnosti pro společnost České dráhy a.s. 

 

• ÚNOR 2020  

 

29. února – MASOPUSTNÍ veselí – zábavné odpoledne pro všechny 

 

• BŘEZEN 2020 

 

14. března – Vítání jara – první jarní výletování v přírodě 

 

• DUBEN 2020 

 

            4. dubna – „Ukliďme Česko“ – CHKO Kokořínsko-Máchův kraj 

 

• KVĚTEN 2020 

 

             23. května – HEJBÁK – závod pro všechny, kteří mají brusle, kola i kolečka.. 

 

• ČERVEN 2020 

 

            20. června – výlet do Máchova kraje  

 

• ČERVENEC 2020 – Letní dětský a příměstský tábor Kytlice  

                                   Aneb Piráti z Karibiku v Kytlicích 

1.turnus od 5. 7. - 18. 7. 2020  2.turnus od 19. 7. - 1. 8. 2020   
 

• ZÁŘÍ 2020 

 

6. září – Rozloučení s létem v Zahrádkách 

 

19. září – Ukliďme Česko – podzim - Novozámecký rybník a jeho okolí 

   

• ŘÍJEN 2020  

 

17. říjen– Drakiáda – pro malé i velké, dílničky, opékání buřtů 

 

• LISTOPAD 2020 

 

29. listopadu – 1. ADVENTNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT Fortuna in natura z .s. 
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6. SLOVO ZÁVĚREM 

 

Ještě jednou děkujeme všem dobrovolníkům, přátelům, rodinným příslušníkům. 

V tomto roce jsme využili času a schopností i několika externistů. Rádi bychom 

poděkovali paní Bc. Drahušce Bartákové, bez které by většina akcí nebyla 

dotažených do toho správného konce. V neposlední řadě významnou podporou 

přispěla i na tvorbě nových webových stránek, které jsou nyní moderní, přehledné a 

funkční. Oceňujeme také podporu několika soukromých sponzorů, zrovna tak 

podporu města Česká Lípa, které nám poskytlo finanční podporu v několika 

dotačních titulech.  Díky všem, kteří spojili své síly pro dobro dětí, mladých lidí, 

handicapovaných osob, starších občanů i jedinců v nelehké životní situaci.  

I v dalším roce pokračujeme s mottem našeho spolku…“SPOLU SILNĚJŠÍ“. 

Děkujeme! 
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