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Úvod
Vážení příznivci Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových!
Předkládáme Vám pátou 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 5 let 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 zoologa, ředitele ZOOSafari DKnL, spisovatele a vědce pana ing.Josefa Vágnera CSc., 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 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 2012
V roce 2012 jsme svoje síly zaměřili především na realizaci projektu „ZMĚNA UMÍSTĚNÍ
„EXPOZICE AFRICKÝCH SAFARI VÝPRAV JOSEFA VÁGNERA“ ze zámku Staré
Hrady na mladoboleslavsku do Dvora Králové nad Labem. Nadace proto na jaře roku 2012
požádala KÚ králov.kraje o dotační příspěvek z regionálního programu Kultura a vdělávání a
získala nakonec příspěvek ve výši 50.000.- CZK, který využije na reklamační a propagaci
realizovaného projektu..
Mezi nejvýznamnější událost minulého roku řadíme skutečnost, že jsem na podzim zahájili
spolupráci se Zoologickou zahradou a.s. ve Dvoře Králové a že bylo koncem roku 2012
uzavřena dohoda o zbudování trvalé Expozice Josefa Vágnera přímo v prostorách
reprezentativní vily ZOO a.s., v Galerii obrazů „vývoj života na Zemi“ akademického Malíře
Zdeňka Buriana.

Akce by měla být dokončena na jaře příštího roku a provoz pro návštěvníky by měl být
slavnostně zahájen koncem měsíce května 2013 – při příležitosti Vágnerových nedožitých
85.narozenin.

ÚKOLY Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových v roce 2013
Správní rada Vágnerovy nadace schválila na konci roku 2012 i další úkoly a projekty pro rok
2013.
Především se budeme snažit ve spolupráci s vedením ZOO a.s. dokončit zbudování
Vágnerovy expozice v prostorách zoo. Nadace proto na jaře 2012 odstěhovala veškeré
exponáty ze stávající expozice v zámku Staré Hrady zpět do Dvora Králové a tímto by chtěla
vyslovit poděkování majitelům zámku manželům Sukovým za bezchybnou letitou spolupráci
a velkorysé sponzorství.
Dalším významným úkolem je spoluúčast na tvorbě dokumentárního snímku o Josefu
Vágnerovi, kdy se podařilo natočit rozhovory s pamětníky, nashromáždit staré filmové
materiály i mluvené reporáže ze sedmdesátých a osmdesátých let a byly natočeny i první
exteriérové snímky v zoologické zahradě.
Nadace by ráda poděkovala všem svým přispěvatelům a příznivcům za materiální i finanční
pomoc, ať již z řad drobných dárců, nebo významných sponzorů.
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!
Ve Dvoře Králové nad Labem 31.03.2013
Ing.Lenka Vágnerová
předsedkyně správní rady Nadace

