
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

 

V roce 2021 byly aktivity ZK opět silně ovlivněny epidemiologickou situací v souvislosti 

s onemocněním COVID-19. Na začátku roku byla vyhlášena vládní opatření, která omezila 

možnosti setkávání, na konci roku sice striktní zákazy nepadly, ale kvůli vysokým číslům 

nakažených osob a případného rizika rozhodl výbor ZK poslední prosincové setkání zrušit. 

Také další aktivity byly v průběhu roku zredukovány, takže se např. neuskutečnila pomoc 

dobrovolníků při muzejních akcích ani společná exkurze. 

 

První setkání, které bylo zároveň valnou hromadou ZK, proběhlo tedy až 10. července 2021. 

Vzhledem k tomu, že uplynulo tříleté období, byly jedním z bodů programu volby do orgánů 

ZK, tedy do výboru a do kontrolní komise. Všichni stávající členové těchto orgánů byli na 

příští období, které trvá do roku 2024, opětovně zvoleni. Členové byli seznámeni 

s hospodařením a činností klubu v roce 2020, získali informace o zpravodaji Natura vivet a o 

členské základně. Zároveň byl odsouhlasen rozpočet a návrh činnosti klubu na rok 2021. 

Součástí VH byla přednáška Petra Urbana s názvem Všechno, co jste kdy chtěli vědět o 

včelách (a báli jste se zeptat). Přednášející seznámil přítomné s druhy včel, systematikou, 

historií chovu a využití ve světě, ale i s fascinujícími zajímavostmi ze života včely 

medonosné. 

 

Na druhém setkání (18. září 2021) přiblížil posluchačům přednášející Stanislav Lhota svojí 

přednáškou s názvem Budoucnost přírody v čínských rukou čínskou kulturu a národní 

politiku, jak po staletí ovlivňuje stav přírody ve východní a jihovýchodní Asii a jak se v 

poslední době podílí na bytí a nebytí přírody na celém světě. 

 

Třetí setkání bylo naplánováno na 11. prosince 2021 a ředitel SZTŠ Libverda Libor Kunte 

připravil přednášku o východní Brazílii. Bohužel, kvůli vzrůstajícím číslům nakažených osob 

byla odvolána a přesunuta do roku 2022. 

 

V roce 2021 se členská základna snížila o pět členů (2x dospělí, 2x důchodce, 1x student), tři 

požádali o ukončení členství a u dvou nebyl uhrazen členský příspěvek. Naopak, dva členové 

(1x dospělý, 1x dítě) přibyli. K 31. 12. 2021 bylo tedy složení členské základny následující: 

řádné členství – dospělí – 21x, důchodci – 4x, studenti – 1x, děti – 1x, MD nebo RD – 4x; 

čestné členství – 2x; kolektivní – 2x (Zoo LB a Zoo PZ). Z toho vyplývá, že celkový počet 

členů k 31. 12. 2020 je 35, z toho u 31 se jednalo o řádné členství. Dá se říci, že se členská 

základna udržuje na stálé úrovni. 

 

Hospodaření roku 2020 prošlo pravidelnou revizí kontrolní komise, která se schází vždy 1x 

ročně před valnou hromadou. Kontrolován byl stav pokladny, stav účtu, příjmy a výdaje 

v daném roce. Komise neshledala žádné nedostatky. Účetní závěrka roku 2021 je součástí 

výroční zprávy. 

 

Na konci roku 2021 se podařilo navázat na spolupráci s partnery z minulých let, takže 

příspěvek na hlavní ochranářský projekt Pesisir Balikpapan opět poskytla Zoo Liberec a Zoo 

Plzeň, což je velice záslužný počin v oblasti ochrany přírody a oběma institucím patří velký 

dík. 

 

V roce 2021 vyšlo první číslo nového zpravodaje, který dostal jméno Natura vivet a který má 

podobné zaměření jako sborník FBS. Na přípravě se podílela nová redakční rada, která po 

společné diskuzi rozhodla o jeho obsahu rozděleném do několika okruhů – informace o 



činnosti ZK, přednášky daného roku, výroční zprávy ochranářských projektů, zajímavé články 

z pozorování v přírodě a fotogalerie se zajímavými snímky a krátkými informacemi. Natura 

vivet 1/2021 byl nejprve připraven v .pdf podobě a umístěn na webové stránky. Díky 

finančnímu příspěvku společnosti Juros, s. r. o. bylo možné vydat jej i jako tištěnou publikaci, 

a to v nákladu 200 kusů. Jedná se o plnobarevný zpravodaj ve formátu A5, na titulní stránce 

prvního čísla je fotografie sýkořice vousaté. Byl rozšířen cílový okruh čtenářů zejména díky 

novým e-mailovým adresám (školy, ekocentra, ochranářské organizace, senioři, zájemci o 

přírodovědu…). Tištěná verze byla vzhledem k vysokým nákladům na poštovné 

v omezenějším počtu rozeslána institucím, autorům a dalším zájemcům. Další distribuce 

proběhla osobním předáním a přidáním k rozesílanému sborníku muzea Příspěvky k ústecké 

vlastivědě. V muzeu zároveň probíhá i komisní prodej zpravodaje za symbolickou částku 50 

Kč. Rezervy jsou ještě v distribuci svépomocí na zajímavá místa v Ústí i v okolí (kavárny, 

správa NP, AOPK 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 

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 2021 
 

 

 

Stav k 1. 1. 2021     62.508.89 Kč 

 

 

Příjmy za rok 2021: 

Členské příspěvky     17.700,-- Kč 

Členský příspěvek Zoo Plzeň – P. B.   20.000,-- Kč 

Smlouva o spolupráci (Zoo Liberec) – P. B.  30.000,-- Kč 

          

 

Celkem      67.700,-- Kč 

 

 

 

Výdaje za rok 2021: 

Jasnet - www, doména      2.526,48 Kč 

AZ Ekonomik        4.000,-- Kč 

Přednášky           500,-- Kč 

Poštovné           357,-- Kč 

Papírnictví           240,-- Kč 

Výroba razítka          341,-- Kč 

Natura vivet (tisk)     29.998.-- Kč 

Pesisir Balikpapan     12.473,04 Kč 

 

 

Celkem      50.435,52 Kč 

 

 

 

 

Zůstatek k 31. 12. 2021    79.773,37 Kč 

 

 

 

 

 

Dne: 19. 1. 2022 

Vypracovala: Ing. Věra Vrabcová 


