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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a příznivci našeho sdružení, 

V šestém roce naší činnosti jsme  pokračovali v projektu na zaměstnávání osob
ohrožených  možností  sociálního  vyloučení,  podařilo  se  nám  v průběhu  roku,
poskytnout pracovní příležitost dalším 5 osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci.  Věnovali  jsme se činnostem pobočných spolků  a samozřejmě připravili  i
akce  v našem městě  a  okolí.  Volnočasové aktivity,  které  jsme  pořádali,  tak  jako
v minulých letech, pro širokou veřejnost a děti z dětského domova, se nám podařili
připravovat i pro klienty OSTARA p.o. Všechny tyto akce byly povedené a naplnily
naše očekávání a zároveň pomohly k uskutečnění dlouhodobého cíle našeho spolku.

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 9  prázdninový
pobyt. 

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. Akce r. 2018

3               Na jaře i na podzim jsme se opět účastnili úklidové akce, v rámci kampaně „Ukliďme
Česko“. I přes nepřízeň počasí, 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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Letní  období,  jsme  strávili  s  klienty  zařízení  sociální  péče  a  dětmi  z  Dětského
domova v České Lípě na výletě na parníku na Máchově jezeře. Prázdniny patřily opět
dvěma turnusům letního tábora v Kytlicích. 
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3. TÁBOR KYTLICE
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4. Činnost pobočného spolku Praha – Canisterapie

                  Minulý rok se naše kynologické sekce pro velký zájem zúčastnila 5ti výcvikových

táborů,  které  pořádáme  společně  s  Viktorem Jánošíkem a  jeho Retriever-real,  již

tradičně na Nové Louce u Albrechtic nad Vltavou. Také díky tomuto rekreačnímu

centru,  které  nám  umožňuje  provádět  výcvik  na  jeho  pozemcích,  v  rybníku  a

okolních lesích je o naše kynologické tábory takový zájem. Je zde o nás postaráno

přátelským  prostředím,  chutnou  domácí  stravou  a  nepřebernými  možnostmi

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

Řeřichové a kolektivu veliký dík.

Termíny výcvikových kempů na rok 2018 byly:  24-27.5.,  16-20.6.  včetně OVVR

20.6.  a navazující  20.6.-24.6.,  6-9.9.  včetně OVVR 9.9,  20-23.9..  V červnovém a

prvním  zářijovém  termínu  proběhly  i  OVVR  (ověření  vrozených  vlastností

retrieverů), kde v červnu všichni prospěli a v září z 8mi pejsků 7 zdárně prospělo. V

ostatních termínech jsme se soustředili na přípravu páníčků i pejsků pro složení již

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

zkoušky, Zkoušky z vodní práce, Lesní zkoušky ale i klasický výcvik poslušnosti.

Samozřejmě jsme se věnovali i  nácviku předvedení psa na výstavách a pokyny k

uchovnění psů. Během pobytu se nevěnujeme pouze pejskům, ale i především sobě.

Spousta sportovního vyžití, cyklistika, turistika a soutěže dávají prostor k relaxaci.

Samozřejmě  pouze  kynologickými  kempy  naše  výcvikové  hodiny  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 zkoušky.
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Naší fence NKO (Německý krátkosrstý ohař) pomalu končí užívání štěněčí zábavy,

získává základní výcvik a připravujeme jí na vyšší zkoušky z výkonu psa. Je velice

vnímavá a učenlivá.  Na jaře  roku 2018 jsme se zúčastnili  Jarního svodu a v létě

Zkoušek vloh s výborným hodnocením. Během roku byla i na různých výstavách s

velmi  nadějnými  výsledky.  V  dalším  roce  plánujeme  splnit  několik  zkoušek  z

výkonu, výstavy a intenzivně ji začneme připravovat na canisterapeutické zkoušky.

Bohužel  stále  náš  spolek  nedisponuje  jediným psem,  se  kterým by mohl  aktivně

vykonávat tuto činnost,  a  dále se snažíme jednat s dalšími canisterapeuty o jejich

začlenění do našeho spolku. Věříme, že se nám tento nedostatek podaří letos vyřešit.

Za kynologickou sekci Pavel Špik.

 Canisterapeutický výcvik a tábor:
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5. Program celoročních akcí  spolku FORTUNA IN NATURA 2019

• LEDEN 2019

           19. ledna 2019 – VALNÁ HROMADA spolku Fortuna in natura

• ÚNOR 2019 

Projekt „Zaměstnávání osob ohrožených soc.vyloučením“
(celoročně) – úklidové činnosti pro společnost České dráhy a.s.

16. února 2019 - MASOPUSTNÍ veselí – zábavné odpoledne pro všechny

• DUBEN 2019

            6. dubna 2019 – „Ukliďme Česko“ – CHKO Kokořínsko-Máchův kraj

• KVĚTEN 2019

             25. května 2019 – HEJBÁK – závod pro všechny, kteří mají brusle, kola i kolečka..

• ČERVEN 2019

            22. června 2019 – výlet do Máchova kraje pro klienty zařízení sociální péče

• ČERVENEC 2019 – Letní dětský a příměstský tábor Kytlice 
                                       Harry Potter - Škola čar a kouzel v Kytlicích.

1.turnus od 30.6.-13.7.2019. 

2.turnus od 14.7.-27.7.2019. 

• ZÁŘÍ 2019 –  Rozloučení s létem v Zahrádkách

• ŘÍJEN 2019 – Drakiáda

• LISTOPAD 2019 – „Ukliďme svět“ - Novozámecký rybník a jeho okolí

• PROSINEC 2019 – Adventní koncert na zámku v Zahrádkách
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6. NA ZÁVĚR

Poděkování  patří  všem,  kteří  se  i  v  dalším  roce  naší  činnosti  postarali  o  to,

abychom rozesmáli více dětí, podpořili dobré projekty, které pomohly dalším lidem a

znovu  ukázali,  že  se  snažíme  naplnit  snahy  i  cíle  našeho  spolku  FORTUNA IN

NATURA. 

FORTUNA IN NATURA Z.S.. 
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