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Úvod
Vážení příznivci Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových!
Předkládáme Vám sedmou 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 2014, využití nadačních příspěvků
V roce 2014 jsme svoje síly zaměřili především na realizaci projektu přejmenování části
zoologické zahrady zvané Safari jménem Josefa Vágnera. Na projektu se podílelo i
Vágnerovo umělecké kovářství a v květnu roku 2014 bylo královédvorské safari slavnostně
přejmenováno na „Africké Safari Josefa Vágnera“. Reakce návštěvníků zahrady i občanů
města Dvora Králové nad Labem jsou velice kladné a členové nadace věří, že připomenutí
jména zakladatele safari touto důstojnou, dlouhodobou formou přispělo a dále bude přispívat
ke zvyšování propagace Nadace, zoologické zahrady a ke stále se zvyšující návštěvnosti ZOO
a.s.v roce 2014 i letech dalších. Realizací projektu přejmenování SAFARI v zoo jménem
ing.Josefa Vágnera se naplnil jeden z hlavních bodů nadačního poslání.
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 i v jiných místech naší
republiky:
1) únor 2014 - vystoupení v Hustopečích u Brna - pořad ČRo2 „SKLÍPEK“ s Václavem
Postráneckým
2) březen 2014 rozhlas ČR2 Hradec Králové - vystoupení s ředit.ZOO a.s.DKnL P.Rabasem
3) březen 2014 – vystoupení v TV + tisk - reportáž o návratu želv sloních do ZOO a.s.
4) duben 2014 – zoo - start 30.ročníku „BĚH SAFARI“ + přednáška v ZOO
5) květen 2014 – ZOO – účast Nadace - slavnostní přejmenování části SAFARI na
„AFRICKÉ SAFARI JOSEFA VÁGNERA“
6) květen 2014 autor afrických pohádek pro děti – Čro2, pořad „HAJAJA“, čteno 7 pohádek,
namluveno paní Nelou Boudovou
7) červen 2014 NOVA – natáčení pořadu „VÍKEND“, odvysíláno v červenci 2014
8) červen 2014 – přednáška v ZOO
9) červenec 2014 reportáž v tisku – časopis „Trutnovinky“
10) září 2014 – účast na celosvět.akci „PÁLENÍ ROHOVINY V ZOO“, s Tonny Fitzjohnem
11) září 2014 přednáška+beseda v ZOO
12) listopad 2014 – účast v pořadu ČT1 „NEDEJ SE“
13) listopad 2014 přednáška v „KRNAP“ Vrchlabí
14) prosinec 2014 – přednáška v knihovně „SLAVOJ“ Dvůr Králové n.L.
15) prosinec 2014 - vánoční setkání zástupců Nadace v ZOO DKnL
16) V průběhu roku 2014 spolupráce se spol. „DIAMANT“ film – filmová reportáž o Josefu
Vágnerovi, práce na chystané knize „AFRICKÉ POHÁDKY“ pro děti.
Nadace byla v létě roku 2013 společně s firmou Stránský a Petržík, dále s pamětníky obce
Ždírnice (prof.Horák) a starostkou obce Horní Olešnice zapojena do spolupráce na projektu
tvorby a slavnostního odhalení Vágnerovy pamětní desky v obci Ždírnice ve Východních
Čechách. K odhalení desky by mělo dojít během léta 2015 při „Setkání rodáků Horné
Olešnice a přilehlých obcí“ – akce bude spojena s přednáškou Lenky Vágnerové o životě a
práci Josefa Vágnera. Původní záměr realizovat toto setkání rodáků již v roce 2014 byl o rok
odložen. Nadace podpořila v tisku a přispěla i drobnou finanční výpomocí projektu “Kastrace
volně žijících koček v regionu Dvora Králové“.

ÚKOLY Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových v roce 2015
Správní rada Vágnerovy nadace schválila na konci roku 2014 i další úkoly a projekty pro rok
2015. Dokončíme instalaci pamětní desky na domku Josefa Vágnera ve Ždírnici a zúčastníme
se slavnostního odhalení při setkání rodáků v létě tohoto roku.
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 aktivit v prostorách zoo.
Nadace se zapojila během kulturních akcí zoo zahrady i do prodeje drobných upomínkových
ručně vyráběných předmětů, dovezených z Afriky, nebo darovaných nadaci. Dalším
významným úkolem je spolupráce s ČRo Praha a dalšími subjekty za účelem získání sponzorů
pro realizaci vydání pohádkových příběhů z Afriky pro děti v knižní podobě. Nadace
uspořádá během roku 2015 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.
Od měsíce června 2015 bude Nadace spolupracovat s křesťanskou televizí NOE při natáčení
několikadílného seriálu o přírodě. První díl této serie by měl být vysílán v prosinci roku 2015.

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.
Správní rada Vágnerovy nadace nezaznamenala v roce 2014 změny v jejím složení a
požádala krajský soud o zápis ustanovené správní rady a revizora na období dalších tří
let.
Nadace by ráda poděkovala všem svým přispěvatelům a příznivcům za materiální, finanční i
jinou pomoc, ať již z řad drobných dárců, nebo významných sponzorů. Děkujeme panu
Liborovi Táslerovi za tvorbu zdařilé virtuální fotografické prezentace Vágnerovy práce
během jeho afrických expedic.
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. 4. 2015
Ing. Lenka Vágnerová
předsedkyně správní rady Nadace

