VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK 2015
V roce 2015 proběhla 2x Valná hromada, nejprve jako obvykle na začátku roku (v únoru) a
podruhé kvůli zapsanému spolku i v prosinci; dvě další setkání členů se konala v červnu a
říjnu. Byly prezentovány informace o zajímavých chovech, většinou od pracovníka
zoologického oddělení či chovatele, a na závěr se konala prohlídka zákulisí, která souvisela
s představovanými zvířaty (nově upravená průchozí expozice pro lemury kata; nová expozice
Baja California v pavilonu exotária; rekonstruovaná vnitřní expozice pro orangutany
bornejské a návštěvnická hala). Součástí všech čtyř setkání byla cestovatelská přednáška
včetně prezentace fotografií (28. 2. Jan Pluháček – O zlatých jelenech, bájném jednorožci a o
něm; 20. 6. Standa Lhota – Orangutani, co jedí šišky a žaludy; 17. 10. Milada Řeháková –
Nártoun filipínský – má šanci na přežití; 12. 12. Ilona Pšenková – Madagaskar – od severu k
jihozápadu).
Celkový počet členů k 31. 12. 2015 byl 54 s následnou strukturou: dospělí – 27x, děti – 5x,
studenti – 4x, důchodci – 5x, čestní – 3x, referenční – 8x, kolektivní – 2x (Zoo UL, Zoo LB).
Členská základna je stabilizovaná, v roce 2015 sice došlo ke snížení o 6 řádných členů (kvůli
nezaplacení členského příspěvku či odhlášení), ale stejný počet členů přibyl.
V březnu 2016 proběhla kontrola hospodaření ZK a komise ve složení R. Najbert, J. Polanská
a Z. Pluhařová neshledala žádné nedostatky.
Ve spolupráci se zoologickou zahradou byl v říjnu vydán další díl sborníku FBS, Tomus 39,
v nákladu 200 kusů. Vydavatelem je Zoo Ústí n. L., která byla zároveň žadatelem o finanční
příspěvek z Ministerstva životního prostředí. FBS byl k dispozici jednak členům ZK, jednak
byl rozeslán na prověřené adresy různých muzeí, knihoven, ochranářských organizací, ale i
jednotlivců. FBS byl také vložen na webové stránky ZK.
Během roku 2015 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných
zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích (výtvarná dílna, soutěže, kostýmy
zvířat...). Jednalo se o většinu z celkového počtu 25 akcí, které v roce 2015 proběhly.
V září se uskutečnil zájezd do Zoo Vídeň, který pořádala zoologická zahrada. Všem členům
byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se 14 členů ZK a jejich rodinných příslušníků.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2015
Stav k 1. 1. 2015
Příjmy za rok 2015:
Členské příspěvky
Úroky
Podpora projektu Pesisir Balikpapan
(propag. materiály, přednášky, Educon)
Celkem
Výdaje za rok 2015:
Poštovné, známky

82.766,01 Kč
23.825,-- Kč
174,80 Kč
8.180,-- Kč
32.179,80 Kč
42,-- Kč

Kancelářské potřeby
107,-- Kč
Občerstvení
599,-- Kč
Přednášky
1.000,-- Kč
Poplatky ČS
3.085,22 Kč
Jasnet - www, doména
4.174,50 Kč
AZ Ekonomik
5.500,-- Kč
Oprava ptačích budek
784,-- Kč
Vrácení přeplatku (členský příspěvek)
1.400,-- Kč
Poplatky (´úřední ověření)
150,-- Kč
Letenka (Pesisir Balikpapan)
13.858,-- Kč
Očkování, léky, drobný nákup (Pesisir Balikpapan) 7.167,-- Kč
Celkem

37.866,72 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2015

77.079,09 Kč

