VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
Rok 2020 byl pro všechny zcela výjimečný. Na začátku roku se objevil nový koronavirus
(COVID-19), kterému bylo podřízeno veškeré dění v republice. Bylo potřeba dodržovat
vládní opatření, která byla vyhlašována v návaznosti na epidemiologickou situaci, zejména co
se týče shromažďování osob. Z toho důvodu nemohlo proběhnout poslední setkání členů,
které se koná většinou na konci roku v prosinci. Také ostatní tři setkání byla omezena
doporučenými rozestupy mezi jednotlivými osobami, proto se všechna odehrála v Císařském
sále Muzea města Ústí nad Labem, který svou velikostí naprosto odpovídal, byť jeho akustika
mluvenému slovu příliš nesvědčí.
První setkání proběhlo 22. února 2020 a bylo zároveň valnou hromadou ZK. Bylo nutné
probrat události uplynulého roku (činnost ZK, rozpočet, změna hlavního partnera) a zejména
odsouhlasit rozpočet pro rok 2020 a další činnost ZK. S přechodem od zoo k muzeu souvisela
řada změn, které bylo potřeba vyřešit - stanovy klubu, organizační, jednací a volební řád, výši
členského příspěvku, se kterým souvisí hospodaření a rozpočet na rok 2020, aktualizovat
webové stránky a grafické materiály jako je logo, průkaz členů, pozvánky, letáky a další.
Otevřena byla i budoucnost sborníku FBS, který má dlouholetou tradici (od roku 1976) a do
kterého přispívají zejména členové ZK či jiní milovníci přírody. Bohužel, oficiálním
vydavatelem FBS je Zoologická zahrada Ústí nad Labem, a přes následný apel na ředitele zoo
se nepodařilo sborník pod ZK ponechat.
Populární součástí všech tří setkání byly tradičně cestovatelské přednášky. První proběhla po
skončení valné hromady a svým zajímavým vyprávěním zavedla přítomné Nataša Velenská,
chovatelka želv, do jednoho z afrických států (Fauna a flóra Tunisu). Seznámila je s jednou
z mnoha výprav, kterou společně s manželem, také přírodovědcem, absolvovali. Na druhém
setkání (13. června) se představil cestovatel a fotograf Jan Hrbáček z Děčína s přednáškou
Botswana – divoký ráj. Africký kontinent navštívil již mnohokrát a konkrétně Botswana patří
k jeho nejoblíbenějším destinacím. Díky zajímavému vyprávění a úchvatným fotografiím se
na několik desítek minut posluchači přenesli do delty řeky Okavango, pouště Kalahari či
národního parku Chobe. Třetí setkání (5. září) se neslo ve znamení ochranářských aktivit
věnovaných outloňům váhavým. Kukang – příběh ze Sumatry představil zakladatel projektu
a ředitel nadace František Příbrský z Ústí nad Labem. Dlouholetá spolupráce s místními
komunitami se rozvinula až k projektu Kukang Coffee, který podporuje místní farmáře v
produkci environmentálně šetrné kávy spojené s ochranou místních populací divokých zvířat.
Na závěr tohoto setkání se zájemci mohli podívat i do zákulisí muzea na sbírky hmyzu
s odborným komentářem entomologa Jiřího Spružiny.
Celkový počet členů ZK k 31. 12. 2020 je 39, z toho u 34 osob se jedná o řádné členství.
V roce 2020 se členská základna změnila pouze nepatrně, hlavně v důsledku úbytku
referenčních (tedy neplatících) členů. Valná hromada odsouhlasila dva nové čestné členy –
pana Jaromíra Hajera a Stanislava Lhotu. Během roku zaniklo členství šesti členům, a to kvůli
odhlášení, nezaplacení členského příspěvku či úmrtí (3x důchodce, 2x student, 1x dítě),
naopak dva noví členové přibyli (1x dospělý, 1x RD). U referenčního členství došlo ke
změnám – u tří členů se změnilo na řádné, u jednoho na čestné a u pěti bylo ukončeno.
Složení k 31. 12. 2020 bylo tedy následující: řádné členství – dospělí – 22x, důchodci – 6x,
studenti – 2x, MD nebo RD – 4x; čestné členství – 3x; kolektivní – 2x (Zoo LB a PZ).
Hospodaření uplynulého roku 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. Členové revizní komise spolu s výborem
ZK navrhli změnu výše členského příspěvku a rozšíření kategorií o osoby na mateřské či
rodičovské dovolené. Z několika návrhů pak valná hromada schválila následující platby:
dospělé osoby – 600 Kč, děti od 12 let, studenti, důchodci, MD či RD – 300 Kč. Výše
příspěvku za kolektivní členství se nemění. V roce 2020 se podařilo navázat na spolupráci
s partnery z minulých let (Zoo Liberec, Zoo Plzeň), kteří se podíleli na podpoře
ochranářského projektu Pesisir Balikpapan. Ústecká společnost Juros s. r. o. poskytla finanční
dar ve výši 30.000 Kč na aktivity spojené s činností ZK, za což jejímu vedení patří velké
poděkování.
Kvůli koronaviru byly silně zredukovány společné aktivity a činnost ZK, neboť pomoc
dobrovolníků při akcích pro veřejnost pořádaných muzeem se omezila pouze na jednu akci, a
to Mykologický den. I tak se zájemci zapojili do sběru hub pro účely výstavy, která spolu
s dalším programem proběhla ve vnitřních i venkovních prostorách muzea. Další činnost byla
věnována účasti na odborných exkurzích, které pořádali pracovníci muzea (jezero Milada,
Pravčická brána). Na podzim se bohužel kvůli zavření hranic se SRN nemohl uskutečnit
společný zájezd do Zoo Drážďany.
Námětem do diskuze se stala situace ohledně sborníku FBS, který zoo v roce 2020 nebyla
schopna vydat, takže je otázkou, zda bude tato publikace vůbec vycházet. Nicméně na valné
hromadě se členové přiklonili k návrhu vytvořit zpravodaj podobného ražení, jehož obsahem
by byly přednášky, informace o činnosti ZK, zprávy o ochranářských projektech, zajímavé
články z pozorování v přírodě a fotografie. E-mailovou diskuzí, do které se zapojilo 25 členů,
byl vybrán návrh Natura vivet (Příroda žije). Začala pracovat redakční rada, která bude mít na
starosti veškeré práce na nové publikaci. Zpravodaj Natura vivet by měl vycházet 1x ročně ve
formátu A5, ovšem pouze v elektronické podobě, v tištěné pouze za předpokladu dostatku
financí. Byl také rozšířen cílový okruh čtenářů, přičemž pdf verze bude opět k dispozici na
webových stránkách ZK.
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
krátké příspěvky aktivních členů z pozorování v přírodě či zajímavých výletů.

Zapsaný spolek ZOOLOGICKÝ KLUB
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2020

Stav k 1. 1. 2020

47.137.39 Kč

Příjmy za rok 2020:
Členské příspěvky
Příspěvek Juros, s. r. o.
Příspěvek - sbírka Zoo Plzeň – P. B.
Členský příspěvek Zoo Plzeň – P. B.
Smlouva o spolupráci (Zoo Liberec) – P. B.

16.230,-- Kč
30.000,-- Kč
10.009,06 Kč
20.000,-- Kč
30.000,-- Kč

Celkem

106.239,06 Kč

Výdaje za rok 2020:
Jasnet - www, doména
AZ Ekonomik
Grafický program Corel
Přednášky
Poštovné
Občerstvení
Papírnictví
Pesisir Balikpapan (letenky, poplatky…)
Finanční úřad (daň)

2.526,48 Kč
4.000,-- Kč
3.918,-- Kč
500,-- Kč
694,-- Kč
217,-- Kč
150,-- Kč
75.862,08 Kč
3.000,-- Kč

Celkem

90.867,56 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2020

62.508.89 Kč

