VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK 2017
V roce 2017 se členové ZK sešli během roku celkem čtyřikrát. Na prvním setkání
v březnu proběhla Valná hromada, tři další setkání se konala s cca tříměsíčním intervalem.
Tyto schůzky probíhají v Zooškole Heinricha Lumpeho s podobným programem, nejprve
se probírají různé aktuální informace o ZK, následuje prezentace novinek daného období
(zajímavé chovy, nové stavby či expozice, nová zvířata, mláďata…) a za závěr přednáška.
Po skončení se účastníci přesunou do areálu zoo na prohlídku zákulisí či novinek,
většinou u zvířat, která byla před přednáškou představena. V roce 2017 se jednalo o
zhlédnutí nové venkovní expozice pro orangutany, návštěva zimoviště s ukázkou kuskusů
medvědích a představení nového druhu, tučňáků brýlových v nově rekonstruované
expozici. Ovšem hlavním programem stále zůstávají cestopisné či zoologické přednášky,
v roce 2017 se jednalo o tato témata a přednášející:
Milada Řeháková – Objev velemyši dinigatské (25. března)
Tereza Petrusková – Bioakustika aneb Snaha porozumět řeči zvířat (24. června)
Jiří Gábriš – Setkání s koalami (16. září)
Petra Bolechová – Srí Lanka. (9. prosince)
Členská základna ZK k 31. 12. 2017 zahrnovala 49 členů s následující strukturou: dospělí
– 23x, děti – 4x, studenti – 1x, důchodci – 8x, čestní – 2x, referenční – 9x, kolektivní – 2x.
V roce 2017 zaniklo členství 7 členům kvůli nezaplacení členského příspěvku či
odhlášení, ale přihlásili se 3 noví členové, takže se dá říci, že členská základna je poměrně
stabilizovaná.
V únoru se sešla revizní komise ve složení Roman Najbert (předseda), Jitka Polanská a
Zuzana Pluhařová, aby před Valnou hromadou provedla kontrolu hospodaření ZK.
Neshledala žádné závady.
Byl vydán další díl sborníku FBS, Tomus 41, v nákladu 200 kusů, který vydává Zoo Ústí
n. L. a který byl stejně jako v minulých letech 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 2017 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných
zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích s aktivní komunikací
s návštěvníky zoo (soutěže, výtvarné dílny či další aktivity).
V září 2017 se uskutečnil zájezd do Zoo Mnichov, který pořádala zoologická zahrada.
Všem členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se 8 členů ZK včetně
doprovodu.
Informace o setkání členů a akcích v průběhu roku jsou zveřejňovány na webových
stránkách ZK, s programem i fotografiemi.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017
Stav k 1. 1. 2017

89.611,04 Kč

Příjmy za rok 2017:
Členské příspěvky
Zoo Liberec (členství)
Prodej sloních obrazů (Zoo UL)

23.920,-- Kč
30.000,-- Kč
9.000,-- Kč

Celkem

62.920,-- Kč

Výdaje za rok 2017:
Přednášky
Jasnet - www, doména
AZ Ekonomik
Projekt Pesisir Balikpapan (dohoda o práci)
Projekt Pesisir Balikpapan (léky, drobný nákup)
Projekt Tarsius
Poštovné
Občerstvení
Projekt Pesisir Balikpapan (letenky)
Zoo UL za prodej sloních obrazů
Zoo Ostrava (sbírka, vygenerováno z prodeje obrazů)

1.000,-- Kč
2.526,48 Kč
5.500,-- Kč
10.000,-- Kč
3.098,-- Kč
5.000,-- Kč
46,-- Kč
66,-- Kč
38.021,73 Kč
28.300,-- Kč
8.862,-- Kč

Celkem

102.420,21 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2017

50.110,83 Kč

