
                                     Výroční zpráva 2007 

 

Leden 
Nový rok a co nám přinese. Věřím, v podporu sponzorů a lidí se srdcem na pravém 

místě. Za ty roky naší činnosti už vím, že nejvíc pomůžou ti co mají nejmíň a ti co 

mají nejvíc se obracejí zády. Kritizovat ,ale umějí. Naopak nevěřím v pomoc od 

státu, tam je ta podpora nastavená tak, že ji nejste schopni v 80%  využít. Co nás 

čeká v roce 2008. V březnu 4. ročník O pohár Nového Malína v paravoltiži. 

MČR v paravoltiži 

Pokračování budování dětského hřiště 

Další kolo shánění peněz na sociální zařízení Unimo buňka 

V srpnu Svatojánský den pro děti 

Činnost v MAAS Šumperský venkov 

 

Únor 

Začínáme trénovat na závody. Účast dětí je dobrá. Také přípravy na zajištění 

závodu se rozmíhají. 

 

Březen 

Několik sponzorů odpadlo, pár nových přibylo a tak se předpoklad, že závody 

budou na dobré úrovni. 

 

Duben 

Závody proběhly 31.3. a opět se povedly. Získali jsme 2. místo a pohár. Je to dobré 

povzbuzení do další práce. Děkuji všem, kteří nám pomáhali. Počasí nám už 

dovolilo začít trénovat venku a koněm a to je jiná zábava pro nás i pro děti. Jedeme 

v květnu do Horký na Moravě tak je co zlepšovat. Díky počasí také 24.4. začaly 

jezdit děti ze Šumperského Klíče.  

    

Květen  
Sezona je v plném proudu zájemců o naši činnost a služby je zase o něco více. 

Velký problém sociálního zařízení ,ale není,kdo by pomohl. 

 

Červen 
Závody v Hlučíně dopadly dobře a chystáme se na prázdniny. Ukončení školního 

rok jsme ukončily velkým Svatojánským dětským dnem 23. června. Účast byla 

velká 300 dětí s rodiči, velký program, hodně vystoupení. Bezvadná atmosféra a 

spokojenost všech. Děkuji všem, kteří pomohli tento krásný den uskutečnit.  

 



 

Červenec 

Nejstarší členové odjeli jako instruktoři a pomocníci dětem, kteří tráví život na 

invalidním vozíku. Je to chvalyhodná a bohulibá činnost. 

 

Srpen 
V měsíci srpnu máme plno zájemců o ježdění. Jezdí 2 krát týdně o.p.s. Klíč 

s autisty a zastavují se tu návštěvníci z celé republiky. Prázdniny jsou krásné a 

všichni si je užívají. 

 

Září 
A je tu začátek nového školního roku. Pro nás to znamená chystat se na zimu a 

všechno co sní souvisí. Probíhají tréninky a velká příprava na MČR v paravoltiži, 

kterého se zúčastníme. 

 

Říjen 
MČR  v paravoltiži proběhlo a my jsme získali krásné 2 místo a chuť příští rok 

zdolat vrchol nejvyšší. Již teď plánujeme tréninkový plán 2008. 

 

Listopad 

Rok pomalu končí a my již plánujeme co bude v roce 2008. 

 

Prosinec 
Můžeme říct, že plány pro rok 2007 se podařilo uskutečnit. 

 

Plán 2008 

 
1 Uspořádat závody O pohár Nového Malína 4. ročník a získat 1. místo 

2 Pokračovat v budování areálu Zastavení Na dobré cestě 

3 Uspořádání letního dětského dně 2. ročník 

4 Účast na letním táboře 

5 Účast na MČR v paravoltiži 

 

 

Chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají přejeme vám dobrý rok 2008 a zůstaňte 

s námi. Bez vás by to nešlo. 

 

                                                                  Ředitel  o.p.s. Na dobré cestě  

                                                                  Nový Malín 



                                                                  Pospíšil Tomáš 

                                                                                

 

 

 


