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NADACE JOSEFA a ZDENKY VÁGNEROVÝCH
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
ÚVOD
Nadace byla založena v roce 2008 na podporu šíření životního odkazu a díla ing.Josefa
Vágnera CSc, na ochranu a podporu africké fauny a flóry, zoologické zahrady ve Dvoře
Králové nad Labem, zvlášť její části zvané safari a na podporu neziskových občanských
sdružení s podobným zaměřením.
Nadace sídlí ve Dvoře Králové nad Labem a byla zapsána do rejstříku nadačních firem u
Krajského soudu v Hradci Králové.
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FINANČNÍ ČÁST
Finanční hospodaření Nadace v příloze VZ
Vážení příznivci Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových!
Předkládáme Vám třetí 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 necelé 3 roky a my věříme,
že budeme i tento rok 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 lesníka, zoologa,
ředitele ZOO-Safari Dvůr Králové nad Labem, spisovatele a vědce pana ing.Josefa Vágnera
CSc., jeho manželky Zdeňky Vágnerové a jejich spolupracujících zemřelých synů Josefa a
Zdeňka současné i budoucím generacím.
Poslání a principy fungování Nadace
Základním posláním Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových je šíření odkazu manželů
Vágnerových o ochraně světové 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 a jejich dvou zemřelých synů Josefa
a Zdenka.
Rozdělené nadační příspěvky, konkrétní akce v roce 2010
I v roce 2010 jsme svoje síly zaměřili především na doplnění trvalé „EXPOZICE
AFRICKÝCH
SAFARI
VÝPRAV JOSEFA
VÁGNERA“ v zámku Staré Hrady na
mladoboleslavsku o další vzácné exponáty. Podařilo se nám navázat partnerství a
spolupráci s dalšími společnostmi, organizacemi i soukromými osobami.
Nadace se podílela autorsky na vydání věstníku ČSPLO při příležitosti 65 let od jejího
založení.
Nadace rovněž spolupracovala s autory výpravné publikace „Dílo akademického malíře
myslivosti a lesnictví Mistra Jiřího Židlického“ a poskytla autorům publikace k dispozici
veškeré shromážděné obrazy z Nadačního i rodinného majetku. Nadace se svojí veřejně
vystavovanou kolekcí děl tohoto vynikajícího umělce v Expozici v zámku Staré Hrady
zařadila mezi největší vystavovatele uceleného Mistrova díla v České republice.
Mezi nejvýznamnější loňskou akci řadíme naši spoluúčast na světové výstavě Lesnictví a
myslivosti „SILVA REGINA“, pořádané během tradičních jarních brněnských Veletrhů.
Ing.Josef Vágner byl pořadateli Veletrhu vybrán společně s 9 dalšími českými, historicky
významnými osobnostmi a zástupci našich dějin lesnictví a myslivosti jako reprezentant naší
vlasti a nadací bylo ctí, že mohla dopravit a pro více jak 110 tisíc našich i zahraničních
návštěvníků Veletrhu vystavit část Expozice Afrických výprav ing.Vágnera také v Brně.
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Zástupkyně Vágnerovy Nadace převzala (při slavnostním ukončení Veletrhu) pro pana
ing.Vágnera in Memoriam Nejvyšší řád myslivosti. I toto významné ocenění je vystaveno
mezi exponáty pro návštěvníky trvalé Vágnerovy Expozice v mysliveckém sále zámku Staré
Hrady. Nadace by touto cestou ráda poděkovala za veškerou pomoc hlavnímu sponzorovi a
organizátoru celé akce, panu dr. Jaroslavu Pospíšilovi, majiteli společnosti SILVAJAGD.
V neposlední řadě pak Nadace přispěla finančně panu Jiřímu Hetfleischovi ml. - tvůrci jejího
nově pojatého přednáškového programu. Ten zahrnoval výběr diapozitivů z vlastní autorské
dílny po zesnulém panu Vágnerovi, jejich zrestaurování a následné kolektování do ucelených
přednáškových okruhů o Vágnerových afrických expedicích ze 70.let minulého století.
ÚKOLY Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových v roce 2011
Správní rada Vágnerovy nadace schválila na konci roku 2010 i další úkoly a projekty pro rok
2011.
Mezi ty nejdůležitější zařadila zahájení jednání s Muzeem města Dvora Králové nad Labem
o uspořádání výstavy o životě a díle pana Vágnera k jeho nedožitým 85.narozeninám.
Nadace rovněž zvažuje přemístění trvalé Vágnerovy SAFARI expozice z prostor zámku
Staré Hrady do vypytovaného místa ve městě Trutnově či přímo ve Dvoře Králové nad
Labem.
Do měsíce srpna 2011 budou zprovozněny nově upravené web stránky Nadace, kdy
plánujeme přibližování aktualit z oblasti ochrany přírody, hodláme vytvořit na stránkách
interaktivní texty o přírodě – zejména africké, určené převážně naší mládeži. Budeme
poskytovat virtuální pohlednice, pořádat výročí soutěže, dále přednášky a jiné akce.
Nadace by ráda poděkovala všem svým přispěvatelům a příznivcům za materiální i finanční
pomoc, ať již z řad drobných dárců, nebo významných sponzorů - mezi nimi patří náš
zvláštní dík panu ing.Miloslavu Čermákovi, předsedovi představenstva výrobního družstva
SNĚŽKA Náchod a panu ing.Dr.Jaroslavu Pospíšilovi Ph.D., majiteli společnosti
SILVAJAGD-sdružení podnikatelů Brno.
Přejeme si, aby Vás, kteří s nadací spolupracujete potěšilo, že jste součástí mnohostranné
pomoci dobré věci, ochrany životního prostředí naší planety a vzdělávání všech věkových
kategorií současné generace a pevně doufáme i generací budoucích.
Všem pak znovu děkujeme za podporu, za projevenou důvěru a spolupráci!
Ing.Lenka Vágnerová
předsedkyně správní rady Nadace
Hospodaření nadace probíhá v souladu se statutem zpracovaným dle zákona č. 227/1997
Sb. o nadacích a nadačních fondech. Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových dodržuje
pravidlo pro omezení nákladů souvisejících s její správou.
Ve Dvoře králové dne 20.února 2011
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