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O čem se dočtete v naší výroční zprávě: 

 

        1. Slovo úvodem 

 2. Nové projekty, zaměstnávání osob ohrožených  

                      sociálním vyloučením 

                  3. Akce v r. 2020 

4                4. Sportovní aktivity 

7                5. Činnost pobočného spolku 

                  6. Program celoročních akcí na r. 2021 

                  7. Závěr 

 



 

1.  ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení přátelé a příznivci našeho spolku,  

v tomto roce jsme se jako většina společnosti, potýkali s opatřeními, které byla 

vláda nucena nastavit a my všichni dodržovat. Přesto se nám podařilo několik 

důležitých akcí naplánovat i zrealizovat. Navázali jsme spolupráci s Centrem pro 

integraci cizinců v Liberci. Prezentace našeho spolku měla proběhnout také na velké 

akci, kterou měla pořádat Charita ČR na Vodním hradu v České Lípě. 

Další významnou spoluprácí je pro nás jistě spolupráce s Úřadem práce 

v České Lípě, kdy jednáme o vytvoření společensky účelového pracovního místa. 

Dále pokračuje v projektu zaměstnávání osob ohrožených soc. vyloučením.  

I nás zasáhla „rouškománie“ a ušili jsme společně s našimi dobrovolníky okolo 

500ks roušek, které jsme pak většinou věnovali do zařízení sociální péče v regionu. 

Bohužel a z důvodů známých, se v tomto roce poprvé po 10 letech nekonal 

letní tábor. Kolega a hlavní vedoucí – Petr Mašek, se tak rozhodl kvůli kovidovým 

opatřením vlády. 

Jsme rádi, že proběhla alespoň malá akce na úvod roku, tou byl karneval-

masopustní veselí. Podařilo se také rozšířit naše řady o členy sportovní skupiny 

Spartan training group, kdy se nejvíce rozvinula spolupráce na společném 

charitativním běhu Hejbák, který proběhl jak ve formě virtuální, tak v jednorázové 

akci Hejbák 24 v závěru roku. I oni v průběhu roku předvedli rozmanitou činnost 

v rámci své skupiny STG a rozšířili tak náplň činností v našem spolku o pravidelnou 

sportovní a klubovou činnost. 

S uvolněním vládních opatření se nám podařilo opět zapojit  do  úklidové akce  

Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Náš podzimní úklid byl již dvanáctý a zaměřili jsme 

se opět na chráněnou krajinnou oblast Novozámecký rybník v Zahrádkách. 

                      

 

 

 

 



 

                2.   Nové projekty, zaměstnávání osob ohrožených soc. vyloučením  

            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.  

Navázali jsme zejména spolupráci s CPIC (Centrum pro integraci cizinců) 

v Liberci, kde jsme byli na schůzce, při které jsme ještě před nouzovým stavem 

domluvili spolupráci s vedoucí centra o možnosti výuky zejména mongolských dětí 

v našich prostorách. S CPIC jsme se také domluvili na prezentaci, která se měla 

uskutečnit v měsíci dubnu (bylo odloženo), a která bude zaměřena na Mongolskou 

komunitu a kde s pomocí tlumočnice, budeme prezentovat naši činnost. 

Prezentace našeho spolku měla proběhnout také na velké akci, kterou měla 23. 

května pořádat Charita ČR na Vodním hradu, jednalo se o jejich akci, aby veřejnost 

měla větší povědomí o volnočasových aktivitách v našem městě a Charitou jsme byli 

přizváni jako spolek, který dlouhodobě tyto aktivity také provozuje. Bohužel i tato 

akce zatím kvůli epidemiologickým opatřením neproběhla. 

Další významnou spoluprací je pro nás jistě spolupráce s Úřadem práce 

v České Lípě, kdy jednáme o vytvoření společensky účelového pracovního místa-

zejména pak na pokrytí prac.pozice na hlavním nádraží v Č. Lípě, které zabezpečují 

svým úklidem naši pracovníci na DPP. S vytvořením tohoto místa by se nám mohly 

poskytnout prostředky na mzdy a nemuseli bychom tak prostředky, které se bohužel 

nenavyšují, vynakládat na platy těchto pracovníků. Jednáme i o dalších pracovních 

pozicích, spíše sezónních, jako jsou pracovníci na zajištění úklidu, sekání trávy, 

údržbu pozemků aj. Ve hře jsou i brigádníci na zmrzlinový stánek. Vše se odehrávalo 

„za běhu“, neboť jednání „zmrzla“ s nouzovým stavem a činnost úřadů se obnovuje 

také zvolna.  

S úřadem práce jsme jednali o možnosti zřídit i chráněná pracovní místa, ze 

dvou důvodů – zaměstnali jsme již nyní a zatím na DPP na úklid na nádraží plně 

invalidního pracovníka a chceme vytvořit i zázemí a pracovní pozici pro částečně 

invalidní švadlenku, které bychom mohli v našich prostorách udělat šicí salón….na 

zřízení těchto míst, je příspěvek nejen na plat, ale také na zařízení prostor a toho 

bychom rádi do budoucna využili. „Rouškománie“ nám pomohla tuto spolupráci 

navázat a my ji hodláme rozvinout i v následujících letech. 



 

 

               

 
 

 

 



 

 

 



 

3.  TÁBOR KYTLICE  

Bohužel se v tomto roce poprvé po 10 letech nekonal letní tábor. Kolega a 

hlavní vedoucí – Petr Mašek, se tak rozhodl kvůli opatření vlády, která mimo jiné 

limitovala i počty osob na těchto akcích. Tato podmínka nešla ani v nejlepší víře 

splnit, protože o děti by se muselo vlastně „losovat“. Hlavním důvodem byly také 

nepřiznané dotace, které se kvůli covid situaci pro tento rok neposkytovaly a v táboře 

tak nemohla proběhnout rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně. Bylo to jeho 

rozhodnutí, které úzkému vedení oznámil a to jej na valné hromadě respektovala. 

Budeme se těšit na rok další. 

 

 

 

 



 

 MAŠKARNÍ REJ 

 Na úvod roku proběhla alespoň malá akce a tou byl Karneval -masopustní veselí. 

Akce byla ovlivněna chřipkovou epidemií a nedorazily děti z dětského domova, 

nicméně jsme se pobavili, zařádili a ověřili, že je na nás spoleh a že jsme pro každou 

„srandu“.  

    



 

 

 

 

 

 

 



 

 HEJBÁK – 2. ročník 

 Podařilo se nám rozšířit naše řady o členy sportovní skupiny Spartan training 

group a naši spolupráci jsme rozvinuli ještě ve větší míře, než v loňském roce, na 

společném charitativním běhu „Hejbák“. Ten se letos nemohl uskutečnit v reálné 

podobě, proto proběhla verze virtuálního běhu - Hejbák virtuál, který byl věnován 

Terezce Hájkové a její rodině.  tartovné a výtěžek z prodeje předmětů ještě nebyl 

v roce 2020 ukončen, poběží  i na počátku roku 2021  a bude věnován rodině 

Hájkových, která je aktuálně nejvíce potřebuje na rehabilitační a kompenzační 

pomůcky pro Terezku. 

Termín 

Start – 26. 10. 2020 

Konec – 28. 02. 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

HEJBÁK 24 

 

 
 

 

Když si jako prvního patrona vyberete člověka jako je Jan Fonzíí Vaníček, musíte se 

připravit na extrémní nápady. Toto byl jeden z nich. 

Rozhodl se vyběhnout dne 30. 12. 2020 v 9.00 ráno na atletickém ovále v České Lípě 

a zastavit se o 24 hodin později. Za tuto dobu chtěl pokořit co nejvíce 400m kol. Za 

každý zdolaný ovál se rozhodl vhodit do kasičky pro Terezku 5,- Kč.  

Akce se sice konala s omezeními, která jsme museli respektovat z nařízení vlády, ale 

zvládli jsme i tuto překážku a běh rozložili na 2 dny, vzhledem k zákazu vycházení 

po 21 hodině. Honzovi přišla fandit spousta lidí, podpořili  jej nejen při běhu, ale 

přispívali do naší kasičky, takže na závěr jsme mohli Terezce, připsat na 

transparentní účet 50.000,- Kč 

 

 

                                                                       



 

 
 



 

UKLIĎME SVĚT – podzim 

Již po dvanácté se uskutečnil tradiční úklid v rámci kampaně Ukliďme Česko, 

Ukliďme svět. Za krásného babího léta jsme uklidili společně jižní břehy 

Novozámeckého rybníka a na závěr akce jsme jako tradičně opekli buřtíky. 

 

 

 



 

 
 

 

 

           

 

 

 



 

4.  SPORTOVNÍ AKTIVITY SPOLKU 

 

Skupina Spartan Training Group Česká Lípa je složená z party mladých 

nadšenců, kteří se snaží udělat něco pro své tělo. V duchu Spartanských zásad spolu 

trénují, závodí po svém boku a pomáhají ostatním. Na tréninky chodí i začátečníci, 

kteří nechtějí na nějaký závod, ale aby se dali do kupy a posílili své tělo. Nejezdí jen 

na závody Spartan, ale absolvují různé Charitativní běhy, silniční a jiné překážkové 

závody. Jsme rádi, že jsme navázali spolupráci a že se členové skupiny stali členy 

našeho spolku.  

Něco málo z výčtu jejich akcí: 

 

28. 1. 2020  - Otužování 

 

- první společné otužování na koupališti ve  loupu v Čechách, kdy členové  TG 

začali posilovat svou imunitu, tolik důležitou pro jejich fyzické výkony. 

 

8. 2. 2020  - Winter Spartan sprint Brno  

 

- zde se účastnili i jako dobrovolníci při pořádání závodu, také měli své zástupce 

v dětském závodu.  polečně se podporovali na překážkách a vzájemně si 

pomáhali, aby zdolali všechny záludnosti tratě. 

 

24. 5. 2020  - Běh Novým Oldřichovem  

 

- běžecký závod, který se zařazuje do Českolipské běžecké ligy. Za krásného 

počasí, byly i krásné výsledky všech členů skupiny. 

 

21. 6. 2020 - Soustředění STG 

 

- druhé soustředění skupiny, bylo v kempu Dolče u Trutnova. Víkend si náramně 

užili v neuvěřitelném počtu 25 lidí.  Z toho i 6 dětí. Každý den měla skupina 

připravený program tak, aby byl plně nabitý celý den. Proběhly také 2 závody 

uspořádány trenéry.  Členové absolvovali společný výlet na stezku v Oblacích. 

Pro zpestření pobytu, a aby to nebylo tak jednoduché, měli trenéři píšťalky a za 

každé písknutí, členové skupiny museli udělat, samozřejmě rádi a dobrovolně, 5 

angličáků, a to po celou dobu soustředění.  

 

28. 6. 2020 - Šnek race Chřibská  

- další překážkový závod, tentokrát „Šnek race“, což je podobné jako závody 

Spartan, jen s jinými překážkami. Podpora všech závodníků byla také 

neuvěřitelná.  



 

25. 7. 2020  - Spartan ultra Most  - 5hodin 

 

- na této akci bylo zastoupeno 9 členů a byla to pro některé veliká porce 

uběhnutých km, než doposud běželi. Tahle akce byla uspořádána tak, že se běžel 

7km okruh s překážkami po dobu 5ti hodin  a závodníci museli uběhnout co 

nejvíce okruhů.  

  

12. 9. 2020 -  Workout tour Děčín  

 

- Workout tour je ukázková akce tak, jak to probíhá na Spartan závodu. Závodníci 

překonávají velkou část překážek ze závodu, a tak i začátečníci si těžkosti 

překážek takto mohou vyzkoušet.  

 

21. 9. 2020 - Ukliďme Česko  

 

- společně jsme uklízeli jižní břeh Novozámeckého rybníka v Zahrádkách - národní 

přírodní rezervaci a Hubertovu stezku.  ebralo se hlavně láhví  od piva, skla a 

plastů.  

 

28. 9. 2020 - City cross run Česká Lípa  

 

- Českolipský běžecký závod, na kterém skupina nesměla chybět. Pro někoho to 

byl boj s hlavou, protože silně pršelo a dost foukalo. Na to jaké byly podmínky, si 

všichni zúčastnění vedli skvěle.  

 

5. 12. 2020 - Andělská křídla  

 

-  jakože Dobré duše spolku, se skupina také zapojila do charitativní akce, kterou 

pořádal spolek  ouznění na kopci Holý vrch a  kde akci nejen podpořili, ale také 

se s Andělskými křídly všichni vyfotili.  

 

30. 12. 2020 -  Hejbák 24hodin  

 

- druhý ročník charitativní akce Hejbák, za účasti všech členů skupiny - což je 29 

lidí. Celkově se na akci účastnilo přes 200 osob a za 24 hodin se vybralo rovných 

50tis pro Terezku Hájkovou. 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
 

 

 

 
 

 

 



 

5. ČINNOST POBOČNÉHO SPOLKU 

 

Naše kynologická sekce se minulý rok z důvodu koronaviru zúčastnila pouze 

tří 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, jako každoročně, 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 o nás 

bylo 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 2020 byly:  

20.6. - 28.6. včetně OVVR 23.6. 

10.9. -13.9. včetně OVVR 13.9. 

24.9 - 28.9. 

 

V červnovém a prvním zářijovém termínu proběhly 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.  amozřejmě 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 i přes celoroční přípravu 

bohužel nemohla zúčastnit žádných vyšších zkoušek z výkonu psa díky krizové 

pandemické situaci. Během minulého roku byla přihlášena na různých výstavách. 

Mnoho jich bylo zrušeno, a na těch pár, kterých se zúčastnila, dopadla velmi dobře. 

V dalším roce plánujeme získat titul Grant Šampion, splnit Všestranné zkoušky a 

úspěšně složit canisterapeutické zkoušky, a začít vykonávat tuto činnost. 

Za kynologickou sekci Pavel Špik. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

6.  Program celoročních akcí spolku na rok 2021 
 

• LEDEN  
 
 29. ledna   – 2. výroční VALNÁ HROMADA spolku Fortuna in natura  

  

• ÚNOR  

 

28. února – závěr akce HEJBÁK virtuál – předání výtěžku pro Terezku Hájkovou 

 

• BŘEZEN  

 

           27. března – „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“ – CHKO Kokořínsko-Máchův kraj 

 

• DUBEN  

 

24. dubna – Otevření bašty a stezky ke Dni země 

                                                              - environmentální program pro děti i dospělé 

• KVĚTEN  

 

22. nebo 29. května – HEJBÁK 3. ročník 

                                   – charitativní běh pro všechny 

• ČERVEN  

 

            26. června – Snídaně v trávě s ranní rozcvičkou  

 

• ČERVENEC - Letní dětský a příměstský tábor Kytlice  

                                   aneb Piráti z Karibiku v Kytlicích 

                                  1.turnus od 4. 7. - 17. 7. 2021    2.turnus od 18. 7. - 31. 7. 2021   
 

• SRPEN  

 

21. srpna – Rozloučení s létem – zábavné odpoledne pro všechny generace  

 

• ZÁŘÍ  

 

18. září – „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“ – podzim  

   

• ŘÍJEN   

 

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

 

• LISTOPAD  

 

28. listopadu – 1. ADVENTNÍ  CHARITATIVNÍ  KONCERT  

 

 



 

6.  SLOVO ZÁVĚREM 

 

Volnočasové aktivity budou i nadále významnou součástí naší práce, ať již pro 

cílové skupiny stávající, nebo obohacené o národnostní menšiny. Komunitní centrum, 

které se pomalu rozvíjí v sídle našeho spolku, se bude rozvíjet i v roce příštím. 

                          Vznikající nové projekty budou pokračovat i v roce dalším, kdy se zaměříme 

více také na environmentální činnost a pořádání programů ekologické výchovy 

zaměřené na ochranu přírody ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny 

ČR.  

   Sportovní a klubová činnost, která se zahájila již v roce minulém, bude 

pravidelnou součástí našich činností a společně se členy  partan training group, bude 

obohacovat programy našich akcí. 

Děkujeme všem, že jste vydrželi a společně s námi překonali těžkosti tohoto 

roku, díky za podporu spolku a těšíme se na další spolupráci, samozřejmě s heslem 

našeho spolku:  

                                        „SPOLU SILNĚJŠÍ“ 

 

FORTUNA IN NATURA Z. S.. 

 

REGISTRACE: 
u Ministerstva vnitra ČR dne 26. 11. 2012 

pod číslem V /1-1/91020/12-R 
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 470 01 Plynárenská 832, Česká Lípa   

e-mail: sdruzeninatura@seznam.cz 
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01253301 
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www.fortunainnatura.eu 

http://www.fortunainnatura.eu/

