
Zápis z výroční schůze Společnosti Laguna, z.s.,  

konané dne  4.3.2017 v zasedací místnosti Botanické zahrady UK, Na Slupi 16, Praha 2. 

 

Program schůze: 

1) Zahájení 

2) Informace o založení spolku a dosavadní činnosti 

3) Přijetí nových členů a zpráva o členské základně 

4) Návrh činnosti na rok 2017 

5) Zakončení 

 

1) Zahájení: 

Schůzi vedla M. Žohová, přivítala přítomné a požádala o vyplnění prezenční listiny – počet 

přítomných :  17 

 

2) Informace o spolku a činnosti: 

- Historie se táhne od roku 2000, kdy byl přijat první pacient do domácího léčení – kakadu 

žlutočečelatý Zorinka. 

- V roce 2007 byla vybudovaná vnitřní voliéra ve skleníku BZ, prvními obyvateli byla 

skupina divokých amazoňanů zabavených na letišti v roce 1993 při ilegálním obchodu.  

Z těch přežívá amazoňan Eduard a Viky. A dále jejich potomci Edu,  Geo1  a  Geo 2. 

- V letech 2015 a 2016 fungovala Laguna jako samostatný projekt KPEP 

- 10.4.2016 byla slavnostně otevřená nová venkovní proletová voliéra 

 

- Od ledna 2017 má Společnost Laguna vlastní IČ a transparentní účet u Fio banky. 

- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno k nám vyslala studentku 2. Ročníku               

Bc. Múdrou na praxi  13.-.26.1.2017. 

- Hlavní činností je péče o skupinu papoušků – v BZ se tohoto úkolu ujala skupina Uzavřená 

křídla, za což jí děkujeme. Koordinátorem služeb je Jana Černá. 

- Webové stránky byly spuštěny 17.2.2017 a dále se doplňují. 

 

3) Členská základna: 

Dne 3.12.2016 proběhla ustavující schůze Laguny za přítomnosti 8 zákládajících členů. 

K dnešnímu dni se přihlásilo dalších … 10 … členů. 

Hlasování o přijetí nových členů:   Pro:    16,       Proti:   0,      Zdrželo se:  1 

 

4) Plán činnosti na rok 2017: 

- Pokračovat  v hlavním projektu – péče o handicapované papoušky. Připravit venkovní 

voliéru a dle počasí  do ní vpustit papoušky (s ohledem na doporučení SVP – ptačí 

chřipka). 

- Se členy Laguny, kteří pracují s papoušky ve voliéře v BZ, sepsat dokument „pověření 

osob“ a zanechat ho v přípravně v trezoru pro případ kontroly ze Státní veterin.správy. 



- Pravidelně publikovat články a informace o Laguně v časopisu Papoušci. Nejbližší 

uzávěrka je 20.3.2017.  

- Montessori - zrekultivovat vybavení , vyčistit a připravit zahradní voliéru  (5x2x2m) na 

vypuštění drobných australských papoušků v anglické škole MONTESSORI, Praha 4 – 

Roztyly, Hrudičkova 16. Papoušky vypustí do 20.3.2017 – děti se vrací z prázdnin. 

 

- 21.4.2017 Montessori – sponzorská sbírka na Lagunu.  Zúčastnit se sportovního dne, kde 

probíhá prodej pečiva – výtěžek bude předán Laguně.  Je třeba cca tři lidi s papoušky na 

rameni, nejlépe anglicky mluvící v odpoledních hodinách asi na 2 hodiny dělat reklamu. 

 

- Louny – účast na výstavě  8.9. - 10.9.2017 

 

- 78. Výstava KPEP proběhne v termínu 18.8. – 3.9.2017. Laguna se účastní příprav a má 

zde svoji reklamní voliéru s papoušky. 

 

- 10.výstava Exotika v Lysé nad Labem v termínu 25.10. – 29.10.2017. Zde budeme mít 

opět prezentační voliéru našich papoušků a reklamní stánek Laguny. 

 

- Klatovy – výstava Klubu chovatelů Klatovy – účast s kakaduy 11.11. – 13.11.2017 

 

- Provozovat webové stránky Laguny, doplňovat aktuality a provozovat virtuální adopci. 

 

- Účastnit se přednáškových akcí, propagovat Lagunu v médiích. 

 

Plán do budoucích let: 

Při finanční stabilitě vyhledat nové velké prostory, včetně ošetřovny, karantény, přednáškového sálu. 

Do budoucna dle možností připojit další projekty pomoci zvířatům v nouzi (šelmy, psí množírny, 

netopýři, teraristika, ježci, veverky … a další). 

 

Hlasování o plánu činnosti:   Pro:   17,       Proti:  0,       Zdrželi se:  0 

 

5. Zakončení: 

- poděkování za účast, 

- další schůze se bude konat:  1.4.2017 v pravé poledne v zasedací místnosti ředitelství BZ. 

 

 

 

 

Zapsala:  Hana Bátěk Junková 


