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Dobrý den, vážení přátelé pana Josefa Vágnera!
Jmenuji se Lenka Vágnerová a jsem dcerou dnes již zemřelého vědce, spisovatele,
cestovatele a dlouholetého ředitele a zakladatele východočeské ZOO-SAFARI ve Dvoře
Králové nad Labem pana ing,Josefa Vágnera CSc. Je mi ctí a potěšením, že Vám mohu
napsat za Člověka, kterého jste si zjevně vážili a měli ho rádi – snad Vás náš dopis i
snažení, vzniklé k jeho poctě potěší!
V tomto roce jsme vzpomněli nedožitých 80 let výročí narození pana Vágnera a při té
příležitosti jsme se my, jeho děti rozhodly, že se postaráme o to, aby jeho jméno
nebylo nikdy vymazáno z povědomí našeho národa a budeme se snažit, aby jeho
velkolepé dílo a odkaz, který po sobě zanechal kulturnímu světu, neznali pouze naši
vrstevníci, ale i naše děti a jejich potomci.
Dovolte nám tedy,vážení přátelé, abychom Vas seznámili s našimi plány/projekty, které
jsou již zahájené nebo které bychom rádi realizovali pro našeho otce a maminku i pro
naše dva již zemřelé bratry Josefa a Zdeňka a které se všechny týkají propagace jejich
životního odkazu a díla:

1. Dne 05.05.2008 byla námi 3 dětmi (Pavlem, Janou a Lenkou) zřízena „NADACE
JOSEFA A ZDENY VÁGNEROVÝCH“. Jejím posláním je šířit odkaz Josefa
Vágnera publikační, přednáškovou a expoziční činností, spojenou s podporou
ochrany vybraných druhů ohrožených zvířat Afriky a Indie i podporou rozvoje naší
ZOO DKnL, obzvláště její části zvané SAFARI. Neméně důležitým úkolem bude i
konečné prosazení našeho návrhu přejmenovat unikátní královédvorskou
zoologickou zahradu na „ZOO-SAFARI JOSEFA VÁGNERA“. Realizace trvá již 3.rok,
když v roce 2005 krajští zastupitelé Královéhradeckého Kraje (jako majitelé ZOO)
náš návrh odsouhlasili a doporučili prokonání současnému vedení ZOO a.s. I když
byl návrh podpořen Peticí s tisíci podpisy našich občanů a v létě 2005
jednohlasně vyslovilo podporu záměru i Zastupitelstvo města Dvora Králové nad
Labem, dodnes vedení ZOO přejmenování nezrealizovalo a my jsme v této době
rozhodnuti znovu otázku přejmenování otevřít a zrealizovat.
2. Pod úspěšné nadační projekty řadíme již zbudovanou trvalou „EXPOZICI
AFRICKÝCH SAFARI VÝPRAV JOSEFA VÁGNERA“ v zámku Staré Hrady u obce
Libáň na Jičínsku (www.starehrady.cz). Provoz Expozice spolu s otevřením Hradu
pro veřejnost byl slavnostně zahájen dne 25.05.2008 - v předvečer nedožitých
osmdesátin Josefa Vágnera. Pro velice kladný ohlas veřejnosti, která expozici
v první letošní sezóně navštívila předpokládáme, že to je jeden z kroků správným
směrem. Prosíme všechny příznivce, aby nám sponzorováním pomohli
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s otevřením další návštěvnické sezóny Expozice v dubnu roku 2009, s jejím
obohacením o další zajímavosti a s jejím zatraktivněním. Vítáme i jakoukoliv
formu propagace Expozice afrických Safari výprav Josefa Vágnera a reklamu –
každá rada nebo námět jsou pro nás a úspěšný chod Expozice velice cenné!
3. V zimním období, kdy bude areál Hradu a Zámku pro veřejnost uzavřen, hodláme
oba sály expozice využít pro přednáškovou a výukovou činnost, věnovanou právě
životu a dílu pana Vágnera a jeho moudrému učení o přírodě. Myslivecký sál bude
vybaven promítací technikou a posluchači se tak budou moci zaposlouchat do
vyprávění od znalců pana Josefa Vágnera i s promítáním diapozitivů o ekologii,
zvířatech a zážitcích, které pan Vágner za svůj tak plodný život zažil a poté i
zaznamenal buď v některé z jeho knih, nebo i během stovek přednášek a setkání,
která absolvoval. Žáci/studenti budou moci pozorovat i živá zvířata, která Expozici
doplňují. Podobné přednášky s toutéž tématikou pořádá Nadace na základních
školách pro děti různých věkových kategoriíí –jste-li ředitelé nebo majitelé
školních nebo enviromentálních výukových zařízení a máte-li o podobnou
spolupráci zájem, přihlašte se prosím na adrese lenka@zoo-safari.cz –rádi
uspořádáme přednášky přímo ve Vašich prostorách!
4. Podporu Nadace vidíme i v obchodní činnosti, kdy jsme vydali a v Expozici zatím
prodáváme pohlednice, obrázky, průvodce a Leporelo, dále knihu “Josef Vágner –
český lesník v Africe“ a další zboží, kdy veškeré použité diapozitivy a fotografie
pocházejí z autorské dílny pana Vágnera. Našim záměrem je prodej propagačních
předmětů i na našich web stránkách formou e-shopu.
5. Budeme jednat dále s Tiskárnami a designéry o znovuobnovení tradice výroby
„Vágnerových“ nástěnných nebo stolních kalendářů s vyobrazeními africké nebo
indické fauny a flory.
6. Bude vyroben i CD disk s převyprávěnými příběhy o zvířatech v Africe, kam Josef
Vágner v letech 1967-1976 podnikl opakované expedice a které sám, nebo se
svou manželkou Zdeňkou a svými syny osobně zažil. Obzvláště dojemné,
překrásné povídky o statečnosti zvířecích matek a o jejich mláďatech, pro jejichž
obranu často neváhají položit i život, by měly být opětovně dány k dispozici
Vágnerovým čtenářům a to buď jmenovanou formou, nebo formou čtených
příběhů pro naše rozhlasové posluchače. Doufáme, že se nám podaří oboje.
7. Rádi bychom v budoucnu znovu vydali některou z překrásných publikací Josefa
Vágnera o Africe nebo Indii – vše bude podmíněno uspořádanou návštěvnickou a
internetovou anketou, kdy sami návštěvníci Expozice Safari výprav Josefa
Vágnera nebo Internetových stránek www.zoo-safari.cz (momentálně se stránky
upravují) rozhodnou, o kterou ze 13 Vágnerových knih a její znovuvydání by měli
největší zájem. Ihned po ukončení ankety a výběru nejžádanějšího titulu začne
NADACE shromažďovat potřebné finanční prostředky od Vás,našich milých dárců,
které budou pro její znovu vydání potřebné a zásadní.
8. Začneme také pracovat na kompletaci souboru pohádek z dílny ing.Vágnera, které
nashromáždil o životě zvířat a černošských obyvatelích během let, strávených na
„černém“ kontinentu, ale které již bohužel nestihl vydat...
9. V neposlední řadě a ve spolupráci s městem Dvorem Králové nad Labem, jehož
byl pan Vágner doživotním čestným občanem, budeme usilovat a uspořádáme
sbírku pro výrobu a instalaci sochy ing.Josefa Vágnera v areálu města. Svým
významem se právem řadí mezi významné osobnosti našich kulturních
novodobých dějin a tato pocta města Dvora Králové nad Labem mu dle našeho
mínění právem náleží!
10. V dohledné době bude zahájena příprava dokumentárního a následně i
celovečerního filmu o životní cestě pana Vágnera. Nadace byla oslovena i zástupci
Ing.Lenka Vágnerová
Pavel Vágner
Ing. Jana Hetfleischová
Na Příčce 2909
Na Příčce 2820
Na Příčce 2423
544 00 Dvůr Králové nad Lab.
Dvůr Králové n.Lab
544 01 Dvůr Králové n. Lab.
e-mail:lenka@zoo-safari.cz
544 01
e-mail:jana@zoo-safari.cz
tel.+420 724 116 005
tel. +420 731 753 122

IČO:27543862
IBAN:CZ7401000000432626970227
SWIFT code:KOMBCZPPXXX

11.

Lesů České republiky za účelem natočení 2dílného dokumnetu – Josef Vágner byl
celý svůj život převážně lesník a myslivec a pro ochranu našich lesů a lovné zvěře
vykonal mnoho dobrého.
Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových se zapojila i do diskuze k záchraně
posledních nosorožců bílých – severní formy a věří, že svým postupem přiměla
evropské i naše odborníky a hlavně management ZOO as DKnL k hlubokému a
serióznímu projednávání tohoto tématu. Nadace předložila krajskému
Zastupitelstvu jako majiteli odstátněné ZOO a.s. DKnL konkurenční projekt
záchrany kriticky ohroženého druhu zvířat a protože se jedná o zvířata, která
původně přivezl do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem právě její
tehdejší ředitel ing.Vágner, bude dále dozorovat, aby vítězný projekt jejich
záchrany měl odpovídající celosvětové zázemí, serióznost a logiku.

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé!
Jsou před námi i další programy, spojené s ochranou a propagací odkazu a díla Josefa a
Zdeny Vágnerových a jejich 2 synů – právě oni se rozhodnou měrou zasloužili o rozvoj
dnes ojedinělé a unikátní ZOO ve Dvoře Králové n. Labem (dnes akciové společnosti) a
nesmějí být zapomenuti. Nadaci, která je dle zákona neziskovým právním subjektem,
budeme finančně dotovat ze svých vlastních příjmů a darů Vás - našich příznivců a
sympatizantů pana Vágnera, jeho dila a odkazu. Nadace má omezenou možnost
podnikání a nepeněžité či peněžité dary jsou hlavním zdrojem jejích příjmů..Považovali
bychom proto za veliké vyznamenání, kdybyste se i Vy stali sympatizanty a podporovateli
založené Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových a některého z uvedených projektů se
aktivně zúčastnili – budeme šťastni za jakoukoliv finanční pomoc!. Reklama Vašeho
jména, nebo společnosti/firmy bude jako veřejný projev našich díků samozřejmostí u
toho titulu-projektu, pro který se rozhodnete, že podpoříte a budete-li si ji přát.
Věříme, že i Vy si některý z nabízených projektů vyberete a pomůžete nám ho
zrealizovat! Děkujeme za Vaše přátelství s panem Josefem Vágnerem a za sympatie
s Nadací a jejími cíli. Rozhodnete-li se věnovat Nadaci jakoukoliv finanční částku,
poukažte ji prosím bankovním převodem, nebo složenkou typu „A“ na shora uvedená
bankovní čísla!Každý dárce obdrží děkovný dopis s malou upomínkou na pana ing.Josefa
Vágnera.
S upřímným pozdravem, přáním všeho dobrého a poděkováním našim dosavadním i
budoucím mecenášům a sponzorům
Ing.Lenka Vágnerová
předsedkyně Správní rady

„NADACE JOSEFA a ZDENY VÁGNEROVÝCH“
se sídlem: Na Příčce 2423, 544 00 DKnL
e-mail: lenka@zoo-safari.cz
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