
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK 2016 
 

V roce 2016 proběhla v březnu 1x Valná hromada, na které se sešli členové ke zhodnocení 

uplynulého roku a k plánům na rok současný. Dále se v průběhu roku, vždy zhruba po 

třech měsících, uskutečnila další tři setkání. Všechna setkání měla podobný průběh – 

nejprve byly projednány organizační záležitostí, poté se přítomní dozvěděli novinky ze 

zoologické zahrady (narozená mláďata, příchody zvířat, nové stavby apod.), které 

prezentovali pracovníci zoologického oddělení či chovatelé. Následovala odborná 

přednáška a na závěr proběhla prohlídka zákulisí, většinou u zvířat, která byla před 

přednáškou představena (kabar pižmový, trnuchy, expozice tučňáků). Hlavním bodem 

programu byla vždy cestovatelská přednáška včetně prezentace fotografií (5. března – 

Pavel Benda, Fauna Českého Švýcarska; 11. června – Petra Padalíková, Tenerife – ostrov 

sopek a vavřínových lesů; 24. září – Stanislav Lhota, Návrat na ostrov aye-aye; 10. 

prosince – Jiří Šafář, Letouni – vládci letní oblohy). 

 

Členská základna ZK k 31. 12. 2016 zahrnovala 53 členů s následující strukturou: dospělí 

– 27x, děti – 4x, studenti – 3x, důchodci – 6x, čestní – 3x, referenční – 9x, kolektivní – 1x. 

V roce 2016 zaniklo členství 7 členům kvůli nezaplacení členského příspěvku či 

odhlášení, ale přihlásilo se 6 nových členů, takže se dá říci, že členská základna je 

stabilizovaná. 

 

V březnu se sešla revizní komise ve složení Roman Najbert (předseda), Jitka Polanská a 

Zuzana Pluhařová, aby provedla kontrolu hospodaření ZK. Neshledala žádné závady. 

 

Ve spolupráci se zoologickou zahradou byl v říjnu vydán další díl sborníku FBS, Tomus 

40, v nákladu 250 kusů, který vydává Zoo Ústí n. L. a který byl financován příspěvkem 

z Ministerstva životního prostředí. FBS byl k dispozici členům ZK a rozeslán na různé 

prověřené adresy (muzea, knihovny, ochranářské organizace…), ale i jednotlivcům. V 

.pdf verzi byl také vložen na webové stránky ZK. 

 

Během roku 2016 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných 

zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích (výtvarná dílna, soutěže, 

kostýmy zvířat...). 

 

V září se uskutečnil zájezd do Zoo Augsburg, který pořádala zoologická zahrada. Všem 

členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnili se 3 členové ZK. 

 

Na webových stránkách ZK byly doplňovány informace o setkání členů a akcích 

v průběhu roku, s programem i fotografiemi. 

 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016 
 

 

 

Stav k 1. 1. 2016      77.079,09 Kč 

 

Příjmy za rok 2016: 

Členské příspěvky       24.575,-- Kč 

Úroky               27,11 Kč 



Prodej sloních obrazů (Zoo UL)     37.300,-- Kč 

 

Celkem       61.902,11 Kč 

 

Výdaje za rok 2016: 

Poplatky (úřední ověření)             30,-- Kč 

Přednášky          1.000,-- Kč 

Poplatky ČS         1.060,16 Kč 

Jasnet - www, doména        5.445,-- Kč 

AZ Ekonomik          5.500,-- Kč 

Letenka (Pesisir Balikpapan)          12.053,-- Kč 

Letenka (Pesisir Balikpapan)          18.137,-- Kč 

Nášivky (Pesisir Balikpapan)        4.424,-- Kč 

Léky, impreganace (Pesisir Balikpapan)      1.583,-- Kč 

Poštovné (obrazy Zoo UL)           138,-- Kč 

 

Celkem      49.370,16 Kč 

 

Zůstatek k 31. 12. 2016    89.611,04 Kč       

 


