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Úvod 

Vážení příznivci Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových! 

Předkládáme Vám 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 devátý rok a my věříme, 

že jsme byli i tentokrát úspěšní v plnění jejího poslání. 

NADACE  JOSEFA  A  ZDENKY  VÁGNEROVÝCH byla založena v květnu roku 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 ZOO-

Safari 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. Jedním z nejdůležitějších úkolů nadační činnosti je stálá spolupráce a 

propagace zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. 
 

Kontrola plnění úkolů –  rok 2017  
Nadace průběžně plnila úkoly, stanovené v roce 2016 v  plánu činnosti pro kalendářní rok 2017: 

NADACE   JOSEFA  a  ZDEŇKY   

VÁGNEROVÝCH 

Na Příčce 2423 

 

544 01  DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
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1. Lenka Vágnerová  pokračovala ve  spolupráci s malířkou a kreslířkou paní Jitkou Mašínovou na 

knize Afrických pohádek. Na grafické úpravě se podílí paní Renata Jírová, zástupkyně společnosti 

RenoGrafik. Předpoklad vydání knihy: k nedožitým devadesátinám Josefa Vágnera v roce 2018.  

 

2. Nadace se podílela v úzké spolupráci se společností DIAMANT film na prezentaci 

dokumentárního filmu o životě a díle Josefa Vágnera s názvem SAFARI v ČECHÁCH, který jeho 

producent pan Ivo Pavelek  představil poprvé divákům dne 26.4.2017 v královéhradeckém kině 

Bio Central. Opakovaně prezentovali Lenka Vágnerová spolu s panem Ivo Pavelekem filmový 

dokument i na BVV Silva Regina v květnu 2017 a dále pro školy v kině Svět ve Dvoře Králové 

nad Labem. 

 

3. Nadace spolupracovala s českou firmou BOBO a.s.na tvorbě dětských „mluvicích“ 

omalovánek. Prvních několik tisíc kusů bylo uvedeno na trh v létě 2017. 

 

4. Lenka Vágnerová se dne 6.června 2017 zúčastnila přednáškou o životě a díle Josefa a Zdeny 

Vágnerových projektu slavnostního setkání absolventů „University třetího věku“ v Hankově domě 

ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

5.V září 2017 obdržela Nadace významný finanční dar od společnosti  LČR a.s.ve výši třista tisíc 

korun. Tyto finanční prostředky byly plně využity na 1.část projektu s názvem „ Josef Vágner90“, 

a to vytvořením digitálního Katalogu o životě Josefa Vágnera. Manažerem projektu se stal pan Ivo 

Pavelek, graficky katalog ztvárnila paní Renata Jírová ze společnosti RenoGrafik.  Katalog 

obsahuje dokumenty o Vágnerově pracovním životě v období od roku 1948 do roku 1984, soupis 

a vyobrazení exponátů, pořízených manželi Vágnerovými za doby jejich působení v Africe a Indii, 

množství naskenovaných diapozitivů africké přírody a zvířat z autorské dílny Josefa Vágnera. 

 

6. Nadace zapůjčila v březnu 2017 košické zoologické zahradě při příležitosti 30 let od jejího 

vzniku některé vzácné exponáty z provenience manželů Vágnerových.  Josef  Vágner se 

v 80.letech minulého století  podílel na autorském projektu a na vzniku slovenské zoo v Košicích.  

 

      7. V červnu 2017 a v prosinci téhož roku besedovala Lenka Vágnerová o afrických expedicích  

      svého otce a o přírodě se žáky základních škol ve Dvoře Králové nad Labem  

 

      8. Lenka Vágnerová  dne 8.května 2017 za nadaci Josefa a Zdenky Vágnerových přispěla  

      vyprávěním o Josefu Vágnerovi do reportáže o královédvorské zoo. Pořad byl natočen a 

      odvysílán stanicí  TV Barrandov.   

 

      9. Koncem roku 2017  Lenka Vágnerová  zahájila společně s majitelem společnosti Elnico s.r.o.  

      panem Jaromírem Kubizňákem spolupráci při digitalizaci a archivaci veškerých dochovaných 

      Vágnerových diapozitivů. Zároveň bylo dohodnuto, že se Nadace pokusí vydat reedici první  

      knížky manželů Vágnerových s názvem Sen Safari. Kniha by měla mít cca 280 stran , z toho cca 

      100 stran původního textu a 150 stran diapozitivů, bude v česko-anglické verzi, ve výpravném  

      formátu i provedení, obohacená ukázkami rukopisu Josefa Vágnera a jeho manželky Zdenky 

      a doplněná záznamy o těžkých úrazech, které Josef Vágner utrpěl při svých afrických  

      odchytových expedicích. Předmluvu napsal pan Milan Dus (autor knihy Josef Vágner – český  

      lesník v Africe),  doslov vytvoří současný ředitel ZOO a.s. ve Dvoře Králové, pan MVDr.Přemysl 

      Rabas. Předpokládané uvedení knihy na český trh: říjen roku 2018. 

 

      10. Dne 18.12.2017 se Lenka Vágnerová zúčastnila  na královédvorském Masarykově náměstí  

       mítinku „Krátké  kalhoty Václava Havla“. Při příležitosti vzpomínky na zesnulého pana   
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presidenta Václava Havla vystoupila s projevem, napsaným Josefem Vágnerem a předneseným 

občanům Dvora Králové a okolí dne 27.12.1989.  Josef  Vágner se v letech 1989/1990 aktivně 

politicky účastnil přerodu  naší společnosti a stal se mluvčím tehdejšího OF za Východočeský kraj. 

 

        

ostatní –  

propagační činnost (prodej drobných afrických zdobných předmětů ve vile ZOO a.s.,      

provoz fotografického přístroje v areálu zahrady – reklama ZOO a.s.) Prodej drobných upomínkových 

předmětů byl v roce 2017 srovnatelný s rokem 2016. Pro naplnění této drobné podnikatelské činnosti 

Lenka Vágnerová opět zakoupila pro Nadaci přímo z Afriky ruční zdobné a užitkové předměty z Keni 

a Tanzánie. Tyto byly i nadále prodávány v Galerii zoologické zahrady návštěvníkům ZOO i v roce 

2017 při kulturních a propagačních akcích, pořádaných v areálu ZOO a.s. Výtěžek z prodeje drobných 

upomínkových předmětů bude (stejně jako výtěžek z fotografického stánku) využit k další propagační 

a reklamní činnosti Vágnerovy nadace, k propagaci ZOO a.s. i k dalšímu nákupu upomínkových 

předmětů z Afriky.  

 

 

Vymezení plánu činnosti Nadace v roce 2018 + mediální prezentace Nadace  

 

Lenka Vágnerová pokračovala v roce 2017 ve polupráci na knize Afrických pohádek s malířkou a 

kreslířkou paní Jitkou Mašínovou. Ke spolupráci vyzvala i kreslíře Pavla Holejšovského a 

grafičku paní Renatu Jírovou. Předpoklad vydání knihy: k nedožitým devadesátinám Josefa 

Vágnera v roce 2018. Nadace bude nadále spolupracovat se společností DIAMANT FILM při 

další prezentaci dokumentárního filmu o životě a díle Josefa Vágnera. Nadace se v roce 2018 

zaměří na spolupráci s Africkým Safari parkem ve Dvoře Králové nad Labem při příležitosti oslav 

Vágnerových  nedožitých 90tin. Hlavním úkolem pak bude dokončení reedice knihy SEN 

SAFARI a její uvedení na trh na podzim roku 2018.  

      Nadace získala od ZOO DKnL povolení prodávat pohlednice, pořízené výhradně z autorských 

      diapozitivů Josefa Vágnera. První pohlednice budou nabízeny návštěvníkům zoologické zahrady  

      od zahájení letní sezóny v dubnu 2018. 

 

 

 

Orgány a kontakty Nadace, rozdělené finanční příspěvky 

 
Během roku 2017 došlo ke změně ve složení správní rady. 

Získané finanční příspěvky byly využity na drobné nákupy suvenýrů, k pohoštění příznivců a 

sponzorů nadace, na podporu projektu kastrace volně žijících koček v královédvorském regionu. 

Zůstatek finančních prostředků bude převeden do dalšího roku jako rezerva. 

 

 

Orgány nadace: Správní rada 

Předseda:         ing.Lenka Vágnerová 

Členové:           ing.Jaroslav Hyjánek 

                          Libor Tásler         

Revizor:            ing.Jana Hetfleischová    

 

 Poděkování sponzorům a partnerům 

Nadace by ráda poděkovala všem svým přispěvatelům a příznivcům za materiální, finanční i 

jinou pomoc, ať již z řad drobných dárců, nebo významných sponzorů. Nadace znovu děkuje 

generálnímu ředitelství Lesy České republiky za významnou finanční pomoc, díky níž mohl 
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vzniknout ucelený Katalog „Josef Vágner90“. Obzvláště bychom chtěli poděkovat za trvalou 

lidskou i finanční přízeň paní Haně Lejtnarové, za vynikající spolupráci a přízeň řediteli ZOO 

a.s. DKnL doktoru Přemyslu Rabasovi a týmu jeho pracovníků. Dále panu Ivo Pavelekovi, 

tvůrci dokumentu o Josefu Vágnerovi a manažerovi projektu „Josef Vágner90“a za finanční i 

přátelskou podporu panu Josefu Zemanovi, dlouholetému příteli Josefa Vágnera.. 
 

 

K o n t a k t:   ing Lenka Vágnerová, Na Příčce 2909, 544 00 Dvůr Králové n.Labem 

                     Telefon: +420 724 116 005, e-mail lenka@zoo-safari.cz,  

 

Ve Dvoře Králové dne 29.04.2018  

 

 

 

 

 

                                                                                      ------------------------------------------------------ 

                                                                                                          Ing. Lenka Vágnerová 

                                                                                                       předsedkyně správní rady 

                                                                                            Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových 

                                                                                                        (razítko + ověřený podpis)  
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