VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
V roce 2019 probíhala pravidelná setkání členů ZK po cca třech měsících, z toho se 2x
jednalo o valnou hromadu a 2x běžné setkání. Ve všech případech byly součástí zajímavé
přírodovědné přednášky a zároveň se dle potřeby řešily organizační otázky spojené s činností
ZK. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí se stala otázka další spolupráce se Zoologickou
zahradou Ústí nad Labem. Poté, kdy ze zoo odešli výpovědí tři členové výboru a již nehodlali
ve spolupráci dále pokračovat, byli členové ZK vyzváni k volbě nového výboru, popř.
k přesunu k jiné podobně zaměřené organizaci. Volba nakonec padla na Muzeum města Ústí
nad Labem, kde od roku 2020 našel ZK své sídlo.
V únoru (2. 2.) 2019 proběhla první valná hromada spojená s přednáškou Tomáše Grima
s názvem To nejlepší z Kolumbie. Druhé setkání se konalo v neděli 19. května, a to za účasti
veřejnosti, neboť téma bylo věnováno Mezinárodnímu dni želv. Přednášející Hanka
Svobodová představila ochranářský projekt Chráníme mořské želvy. Součástí byla i dražba
obrazu, prodej suvenýrů a program pro návštěvníky zoo. Na podzim přijal pozvání Marek
Ždánský, který zavedl posluchače Za gorilami do Afriky, konkrétně do Rwandy, Ugandy a
Konga. Posledním setkáním roku 2019 byla mimořádná valná hromada rozhodující o dalším
pokračováním činnosti ZK. O přednášku se postaral Jan Pluháček, tématem byl Příběh o
Libérii a hrošíkovi (Země a zvíře, na které jsme zapomněli).
Od ledna do září roku 2019 pomáhali členové ZK během akcí pro veřejnost pořádaných
zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích s aktivní komunikací s návštěvníky
zoo (soutěže, výtvarné dílny apod.).
Informace o setkáních členů byly zveřejňovány na webových stránkách ZK, s programem i
fotografiemi. Dále funguje facebookový profil ZK, kam jsou vkládány fotografie ze setkání či
akcí, kterých se účastní členové ZK. Bylo by však potřeba dodávat více příspěvků, k čemuž
jsou členové průběžně vyzýváni.
Na konci roku vyšel v nákladu 500 kusů další díl sborníku FBS, Tomus 43. Jeho vydavatelem
byla Zoo Ústí n. L., nicméně ZK jej zajišťuje svými příspěvky. Finance poskytlo stejně jako
v minulých letech Ministerstvo životního prostředí. Každý člen ZK získal výtisk, další byly
rozeslány dalším odběratelům (organizace i jednotlivci) dle stálého rozdělovníku. V .pdf verzi
byl také vložen na webové stránky ZK.
Hospodaření roku 2019 prošlo pravidelnou revizí kontrolní komise, která se schází vždy 1x
ročně před valnou hromadou. Kontrolován byl stav pokladny i účtu a příjmy i výdaje v daném
roce, komise neshledala žádné nedostatky.
Členská základna byla celkem stabilizovaná a během roku se příliš nezměnila. Členství
zaniklo 5 členům kvůli odhlášení, stěhování a úmrtí (3x dospělí a 2x důchodce), naopak 7
nových členů přibylo (4x dospělí+ 3x důchodce). Složení k 31. 12. 2019 bylo následující:
dospělí – 24x, studenti – 4x, děti – 1x, důchodci – 9x, čestní – 2x, referenční – 9x, kolektivní
– 3x (Zoo UL, LB a PZ). Z toho vyplývá, že celkový počet členů k 31. 12. 2019 je 52, z toho
řádných platících členů bylo celkem 38.

Zapsaný spolek ZOOLOGICKÝ KLUB
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019

Stav k 1. 1. 2019

57.808,35 Kč

Příjmy za rok 2019:
Členské příspěvky
Členský příspěvek Zoo UL
Turistické vizitky (P. B.)
Členský příspěvek Zoo Plzeň (P. B.)
Smlouva o spolupráci (Zoo Liberec) – P. B.

17.615,-- Kč
5.000,-- Kč
4.200,-- Kč
20.000,-- Kč
30.000,-- Kč

Celkem

76.815,-- Kč

Výdaje za rok 2019:
Jasnet - www, doména
AZ Ekonomik
Pronájem Zooškoly H. L.
Přednášky
Poštovné (FÚ)
Občerstvení
Podpora projektu Tarsius
Turistické vizitky (P. B.)
Pesisir Balikpapan (letenky, poplatky…)

2.526,48 Kč
4.000,-- Kč
5.000,-- Kč
3.750,-- Kč
44,-- Kč
88,-- Kč
5.000,-- Kč
2.998,-- Kč
64.079,48 Kč

Celkem

87.485,96 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2019

47.137.39 Kč

