
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK 2018 
 

 

V roce 2018 se konala celkem čtyři setkání členů ZK, z toho prvním byla valná hromada. 

Konala se 10. února 2018 a program byl věnován volbě výboru ZK včetně předsedy 

(odhlasováno ve stávajícím složení), volbě revizní komise včetně předsedy (odhlasováno 

ve stávajícím složení), zhodnocení roku 2017 (činnost, rozpočet), plánování roku 2018 

(činnost, rozpočet), členské základně ZK a ostatním záležitostem. Valná hromada byla 

zakončena přednáškou Jana Pluháčka s názvem Za zvířaty do Svaté země. Další tři setkání 

v průběhu roku probíhala s osvědčeným scénářem – nejprve byly probrány různé aktuální 

informace o ZK, následovala prezentace novinek v daném období (zajímavé chovy, nové 

stavby či expozice, nová zvířata, mláďata…) a za závěr se konala přednáška. Po skončení 

se účastníci přesunuli do areálu zoo se zaměřením na novinky, které byly před přednáškou 

představeny. Přednášky: 

16. června – Tomáš Grim, Poslední opravdová končina: Sedmý kontinent (+ návštěva 

pavilonu šelem – mládě medvěda malajského) 

22. září – Věra Vrabcová, Kolumbie, země kontrastů (+ návštěva nových expozic pro 

hady v pavilonu exotária) 

24. listopadu – Stanislav Lhota, Pivaři Bornea (+ představení výsledků projektu 

věnovanému 110 letům založení Lumpeparku, u historického hrádku) 

 

V únoru se sešla revizní komise, aby před valnou hromadou provedla kontrolu 

hospodaření ZK. Neshledala žádné závady. 

 

Členská základna ZK čítala k 31. 12. 2018 celkem 45 členů (dospělí – 22x, studenti – 3x, 

děti – 2x, důchodci – 7x, čestní – 2x, referenční – 8x, kolektivní – 1x), z toho řádných 

platících členů bylo celkem 34. V roce 2018 zaniklo členství sedmi členům kvůli 

nezaplacení členského příspěvku či odhlášení, přibyli dva členové. Z toho plyne i úkol, 

který zazněl na VH – pokusit se členskou základnu navýšit. 

 

Během roku 2018 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 nákladu 200 kusů byl vytištěn další díl sborníku FBS, Tomus 42, který vydává Zoo Ústí 

n. L. a který byl v roce 2018 financován Ministerstvem životního prostředí. FBS byl 

zaslán členům ZK i dalším odběratelům (organizace i jednotlivci) dle stálého 

rozdělovníku. V .pdf verzi byl také vložen na webové stránky ZK. 

 

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

členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnili se 4 členové ZK. 

 

Na webových stránkách ZK jsou zveřejňovány informace o setkání členů a akcích 

v průběhu roku, s programem i fotografiemi. 

 

Na FB byl zřízen profil ZK, kam jsou vkládány fotografie ze setkání či akcí, kterých se 

účastní členové ZK, popř. sdíleny zajímavé odkazy věnované ochraně přírody. 

 

 

 



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018 
 

 

 

Stav k 1. 1. 2018     50.110,83 Kč 

 

 

Příjmy za rok 2018: 

Členské příspěvky     20.485,-- Kč 

          

 

Celkem      20.485,-- Kč 

 

 

 

Výdaje za rok 2018: 

Přednášky      1.500,-- Kč 

Jasnet - www, doména    2.526,48 Kč 

AZ Ekonomik      5.500,-- Kč 

Poštovné (FÚ)      52,-- Kč 

Občerstvení      59,-- Kč 

Projekt Pesisir Balikpapan (vakcinace)  3.150,-- Kč 

 

 

Celkem      12.787,48 Kč 

 

 

 

 

 

Zůstatek k 31. 12. 2018    57.808,35 Kč 


