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Úvod
Vážení příznivci Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových!
Předkládáme Vám osmou výroční zprávu naší nadace. Zpracování výroční zprávy patří mezi
povinnosti předepsané zákonem, je však i milým a důležitým úkolem ve vztahu k našim
současným i budoucím sponzorům a partnerům. Nadace funguje již sedmý rok a my věříme,
že jsme byli i tentokrát úspěšní v plnění jejího poslání.
NADACE JOSEFA A ZDENKY VÁGNEROVÝCH byla založena dne 5.května 2008
sourozenci Pavlem, Janou a Lenkou - pozůstalými dětmi po zemřelých Josefu a Zdence
Vágnerových. Vedla je k tomu snaha připomínat odkaz a životní dílo zoologa, ředitele ZOOSafari DKnL, spisovatele a vědce pana ing.Josefa Vágnera CSc. a jeho manželky Zdenky
Vágnerové současné i budoucím generacím.
Poslání a principy fungování Nadace
Základním posláním Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových je šíření odkazu manželů
Vágnerových o ochraně fauny a flory přednáškovou, prezentační a publikační formou.
Principiálně funguje Nadace na bázi darů sponzorů a prostřednictvím zbudované trvalé
Expozice, věnované životu a dílu manželů Vágnerových, spojené s pořádáním různých
kulturních a společenských akcí a příležitostného drobného prodeje upomínkových předmětů
původem z Afriky.
Konkrétní akce v roce 2015, využití nadačních příspěvků
Začátkem roku 2015 byla Lenka Vágnerová oslovena českou televizní stanicí NOE se žádostí
natočit ve spolupráci se ZOO a.s. ve Dvoře Králové 7-dílný seriál o osobnosti Josefa Vágnera
a jeho spojení s nynější zoologickou zahradou. Pořad byl nabídnut dle scénáře jako
sedmidílné volné vypravování , kdy za Josefa Vágnera se natáčení od září 2015 účastnila jeho
dcera Lenka Vágnerová, zoologickou zahradu pak zastupoval (ve čtyřech prvních
odvysílaných dílech) její nynější ředitel, MVDr.Přemysl Rabas. Poslední díl se bude vysílat
na televizním kanálu TV NOE dne 30.05.2016. Všechny díly, odvysílané během roku 2015,
měly u diváků TV NOE značný ohlas a počet diváků se díl od dílu značně rozrůstá.
V rámci spolupráce s královédvorskou ZOO a.s. a vzájemné expoziční a propagační činnosti
se členové nadace zúčastnili několika společenských a reklamních akcí. Lenka Vágnerová se
zúčastnila besed v rozhlase a v televizi a vystoupila i přednášela v různých místech naší
republiky.

1) prosinec 2015 - vánoční setkání zástupců Nadace a sponzorů v ZOO DKnL
2)) V průběhu roku 2015 spolupráce se spol. „DIAMANT“ film – filmová reportáž o Josefu
Vágnerovi
3) v květnu 2015 čtení 7 afrických pohádek pro malé v rozhlasovém pořadu HAJAJA –
spolupráce s ČRo2, pohádky odvysílány ode dne 26.05.2015 – k výročí narozenin Josefa
Vágnera,
4) práce na chystané knize „AFRICKÉ POHÁDKY“ pro děti. Zkompletováno prvních 25
afrických bajek, příběhů a pohádek. Nadace se rozhodla, že do souboru zahrne i již vydaných
sedm afrických pohádek z poslední knihy Josefa Vágnera s názvem „KIMURI“.
5) k odhalení pamětní desky na rodném domku ve Ždírnici by mělo dojít během léta 2016 při
„Setkání rodáků Horní Olešnice a přilehlých obcí“ – akce bude spojena s přednáškou Lenky
Vágnerové o životě a práci Josefa Vágnera a pokud se podaří zajistit i velkoformátové
fotografie z výstavy Vágnerových afrických expedic v Trutnově z roku 2014, bude setkání
obohaceno i fotografickou výstavou o odchytech a expedicích Josefa Vágnera. Původní záměr
realizovat toto setkání rodáků již v roce 2015 byl o rok odložen.
6) Nadace podpořila a již podruhé přispěla i drobnou finanční výpomocí projektu “Kastrace
volně žijících koček v regionu Dvora Králové“.
7) dne 24.05.2015 se Lenka Vágnerová spolu s producentem spol.“DIAMANT FILM“,
panem Ivo Pavelekem účastnila Mysliveckého a lesnického veletrhu v Lysé nad Labem za
účelem propagace Vágnerovy práce a podpory vydání dokumentárního filmu o Josefu
Vágnerovi
8) Lenka Vágnerová se dne 12. července 2015 zúčastnila v Safari ZOO a.s., (spolu
s vrcholovými krajskými politiky a mnoha významnými hosty) slavnostního otevření „Lvího
Safari“ v ZOO a.s.
8) Ve období 20.06.-03.07.2015 zapůjčila Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových některé
vybrané exponáty jako částečné vybavení Expozice firmy SILVAJAGD pro brněnský
tradiční Veletrh „SILVA REGINA“.
9) srpen 2015 – Lenka Vágnerová poskytla rozhovor deníku Blesk
10) 10.srpna – Lenka Vágnerová se v ZOO u Pavilonu slonů (u příležitosti oslav „světového
dne slonůů) zúčastnila slavnostního setkání návštěvníků ZOO a.s. s legendárním houslistou
p.Pavlem Šporclem, který mimo jiné zahrál i na housle ing.Josefa Vágnera
11) dne 9.9.2015 poskytla Lenka Vágnerová rozhovor autorovi knihy o Josefu Vágnerovi,
panu Milanu Dusovi
12) dne 20.9.2015 – Lenka Vágnerová se s dcerou Veronikou Fraisovou v areálu ZOO a.s.
Dvůr Králové zúčastnila setkání UNIE Českých a slovenských zoologických zahrad
13) v měsíci listopadu 2015 Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových podpořila ZOO a.s. v její
žádosti,adresované Ministerstvu Kultury ČR, aby byla ZOO a.s – její část „AFRICKÉ
SAFARI JOSEFA VÁGNERA“, zařazena na seznam Národních památek.
14) prosinec 2015 - vánoční setkání zástupců Nadace a sponzorů v ZOO DKnL

ÚKOLY Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových v roce 2016
Správní rada Vágnerovy nadace schválila na konci roku 2015 i další úkoly a projekty pro rok
2016. Dokončíme instalaci pamětní desky na domku Josefa Vágnera ve Ždírnici a zúčastníme
se slavnostního odhalení při setkání rodáků v létě tohoto roku. Uspořádáme zde i
fotografickou výstavu o afrických expedicích.
Především se budeme snažit rozvíjet spolupráci s vedením ZOO a.s. a budeme propagovat
nejenom další úspěšný chod Vágnerovy expozice, ale i zoologickou zahradu samotnou
formou různých kulturních, přednáškových akcí a nejrůznějších jiných aktivit. Nadace se
zapojila během kulturních akcí zoo zahrady i do prodeje drobných upomínkových ručně
vyráběných předmětů, dovezených z Afriky, nebo darovaných nadaci.
Nadace pro rok 2016 předběžně přislíbila spolupráci (formou výpovědní i dokumentární
součinnosti) při tvorbě dokumentu o severních bílých nosorožcích anglické televizní stanici
BBC.
Dalším významným úkolem je trvající spolupráce s TV NOE Praha a dalšími veřejnoprávními
subjekty.
Nadace začíná shánět sponzory za účelem realizace vydání dětských pohádkových příběhů
z Afriky v knižní podobě.
Nadace uspořádá během roku 2016 přednášky, zúčastní se natáčení TV pořadů i dalších
kulturních akcí a v neposlední řadě bude aktivně spolupracovat se společností DIAMANT
FILM Praha, se státním podnikem Lesy České republiky a dalšími subjekty na projektu
tvorby celovečerního dokumentu o životě a díle Josefa Vágnera.
Výtěžky ze všech těchto aktivit budou použity do některého z výše jmenovaných projektů
nebo do oblasti další propagace Vágnerovy Nadace a ZOO-SAFARI ve Dvoře Králové nad
Labem.
Nadace se v květnu 2016 zúčastní i oslav 70.výročí založení zoologické zahrady ve Dvoře
Králové nad Labem a osloví/pozve sponzory, kteří by mohli zoologické zahradě pomoci a
přispět.
Správní rada Vágnerovy nadace nezaznamenala v roce 2015 změny v jejím složení.
Nadace by ráda poděkovala všem svým přispěvatelům a příznivcům za materiální, finanční i
jinou pomoc, ať již z řad drobných dárců, nebo významných sponzorů. Obzvláště bychom
chtěli poděkovat za trvalou lidskou i finanční přízeň paní Haně Lejtnarové.
Především by Nadace ráda poděkovala panu ing.Miloslavu Čermákovi, majiteli společnosti
„SNĚŽKA Náchod v.d.“, za velkorysý finanční dar společnosti DIAMANT FILM, který bude
během roku 2015 a v roce 2016 cele využitý k dotočení dokumentu o práci a životě Josefa
Vágnera.
Přejeme si, aby Vás, kteří s nadací spolupracujete, potěšilo, že jste součástí mnohostranné
pomoci dobré věci, přispívající k ochraně životního prostředí a vzdělávání současné generace
a pevně doufáme i generací budoucích.
Všem pak znovu děkujeme za podporu, za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci!
Ve Dvoře Králové nad Labem 30.04.2016
Ing.Lenka Vágnerová
předsedkyně správní rady Nadace

