
Zápis z členské schůze Společnosti Laguna, z.s., konané dne 7.10.2017  

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

 

Program schůze: 

1) Zahájení 

2) Přijetí nových členů a zpráva o členské základně 

3) Informace o dosavadní činnosti a plán aktivit Laguny do konce roku 2017 

4) Zakončení 

 

1) Zahájení: 

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

přítomných: 15 (včetně nově vstupujících) 

 

2) Členská základna: 

Ke dni 7.10.2017 eviduje Laguna 21 členů – 5 nových, 2 vystoupili (Klaška, Celichová) 

 

Hlasování o přijetí nových členů: Pro:      15         Proti:       x     Zdrželo se:   x 

 

3) Informace o činnosti: 

a) Výstava KPEP v BZ 18.8. – 3.9.  byla letos „nevýrazná“, situaci zachraňoval ara Bucky ve 

stánku s nápoji. Pokud se budeme chtít příští rok více aktivně zapojit, bude potřeba větší 

a delší příprava – skladba ptáků (KPEP) a připravit výzdobu + atrakce (Laguna). 

 

 

b) Výstava Louny 8.9. – 10.9.  byl „prodejní jarmark“, kde stál malý tesco pavilon s několika 

voliérami obsazenými převážně drobným ptactvem. Parádu sem přijeli udělat papoušci 

Laguny – kakaduové Kuba a Sára a opět ara Bucky. Návštěvníky především zajímalo, za 

kolik si co mohou koupit – včetně našich papoušků.  

 

 

 

c) Biopark Štít – kontaktní voliéra – zatím jsme vyzkoušeli provizorní stávající voliéru. Na 

léto sem Laguna nastěhovala amazoňany z Botanické zahrady kvůli vysokým teplotám ve 

skleníku. Ty budeme v nejbližších dnech stěhovat zpět.  

Některé víkendy jsme využili Štít ke kontaktnímu focení s papoušky. Byl o tuto atrakci 

velký zájem, získali jsme cca 60 tis. Kč. Do budoucna by bylo potřeba postavit na 

pozemku Štítu novou kontaktní voliéru i se zázemím, případně celoročním provozem.  



Připravit na Lysou (výstava Exotika) materiály pro hledání sponzorů a investorů – 

vykolíkovat prostor, nafotit, přidat fotky z provizorní kontaktní voliéry, to vše umístit na 

stánek Laguny v Lysé.  

 

 

d) Virtuální adopce  

Počet papoušků Laguny = 59, do virtuální adopce zatím zapojeno = 27 papoušků,  

Počet adoptivních lidí = 33, vytvořili 37 adopcí.  

Z toho: Exclusive = 4 lidi, basic = 6 lidí, standard = 16 lidí, premium = 8 lidí. 

Ostatní karty papoušků budou v nejbližší době otevřeny k adopcím.   

Na Lysou připravit karty papoušků k adopci – tj. nabídkové listy (tj. fotka, druh, jméno, 

ročník, jednu charakteristickou větu, kontakty) 

Na voliéru v Lysé připravit na každého papouška poutačku – A4 s fotkou, jméno, … něco 

jako ty nabídkové listy, ZALAMINOVAT a pověsit po celém obvodu voliéry s Lagunou. 

 

e) Montessori 

Do voliéry ve školce Montessori (Roztyly) byly nainstalovány nádherně pomalované 

pohádkové budky (moc díky Pavle). Nejen lidem, ale i papouškům se veselá hravá voliéra 

líbí a opakovaně zde vyvedli mláďata andulky a kakariky za obětavé péče Jany Černé – 

kurátorky australských papoušků. Po hnízdění musíme odebrat budky a přes zimu 

opravit. Před zimou zredukovat počet papoušků, ponechat chovné páry. Zimu budou 

papoušci trávit ve voliéře, přední stěnu zakryjeme silnou fólií. Při velkých mrazech ptáky 

převezeme do zázemí Luka. 

 

V současné době obývají voliéru:  

korely:  3ks 

andulky:  8 ks + mláďata 

kakariky žlutočečelaté: 2ks + mláďata 

papoušek královský: 1ks 

papoušek červenokmenný:  2ks 

 

 

f) Křest knížky „Karolínka a její ZOO“ 

Dne 15.11. v 17 hod. Autorka – Denisa Ryšková, křtít bude Petr Fejk. V prostorách 

skleníku BZ – spolupráci nabídl žako Oskárek + další papoušci Laguny. 

 

 

g) Krmení a služby v Laguně 

Služby hlásit Radkovi – ideálně dát na web Laguny info + překlik na kalendář UK. 

Přizpůsobit krmení množství ptáků a období – zatím jsou zde jen kakaduové a ary po 

hnízdění – tj. může se více přikrmit, až dorazí amazoňané a zavře se venkovní 

proletovačka, tak nastane dietka. 



Připravit vstupní karty pro členy Laguny, kteří aktivně krmí papoušky, aby se mohli 

prokázat v pokladně BZ a případně se zamezilo volnému vstupu cizích lidí nahoru do 

Laguny. 

 

 

 

h) Výstava Exotika v Lysé nad Labem 25. – 29. 10. 

Víkend před výstavou budeme připravovat voliéru pro Lagunu – větve, vybavení, a taky 

voliéru pro arakangy – Venca Froněk (zde připravit nějaké poutače na UK). 

Na voliéru připravit zalaminované karty s papoušky a navázat na síť kolem dokola. 

Stánek – připravit nabídkové adopční karty papoušků – asi vytisknout ve více vydáních, 

připravit fotky a nadpis o dění v Montessori. Povídání a fotky o Štítu + výzva na sbírku, 

sponzoring pro stavbu kontaktní voliéry. 

Připravit prezentační a reklamní předměty – RollUp, trička, kalendáře, cokoliv na stánek 

k prodeji či jako reklamu. 

Rozmyslet si Vaše časové možnosti, kdo jak bude mít čas být na stánku. Budou zde jako 

poutač dvě mláďata araraun a asi dva žakové. 

 

 

i) Projekt – „Pomáháme si navzájem“ 

Zařadit do programu vzájemnou pomoc handicapovaných papoušků a lidí.  Konkrétně 

přímá spolupráce s rodinami s onkologicky nemocnými dětmi.  Něco jako – papoušek 

z Laguny si vezme pod ochranitelské křídlo konkrétní dítě v nouzi.  Může to mít více 

forem, je to vše teprve v jednání. Aktuálně potřebujeme ochočenou andulku pro těžce 

handicapovanou pětiletou Janičku (samozřejmě s pomocí rodičů).  Připravíme několik 

ochočených andulek (dokrmených ručně z Montessori). Následovaly by asi občasné 

návštěvy s papouškem v rodinách, apod. Později veřejné aktivity, sbírkové akce 

s nadacemi atd. 

 

j) Finanční přehledy za období 1-9/2017 

Příspěvky na adopcích a dary:    137.350,- 

Focení a předváděcí akce:    74.444,-   (Štít 61.444) 

Členské příspěvky:        4.400,- 

Ostatní příjmy:        2.445,- 

Celkem příjmy:    218.639,- 

Veterina:      34.773,- 

Krmivo a materiál:     47.589,- 

Ostatní výdaje:     13.386,- 

Celkem výdaje:     95.748,- 

ROZDÍL:    +122.891,-   

 

 

4. Závěr – jdeme domu… 😊 


