ZÁPIS
Z výroční schůze Společnost Laguna, z.s.,
IČ: 057 331 89, se sídlem Luka pod Medníkem 79, 254 01 Jílové u Prahy
(dále jen „Společnost Laguna“)
konaného 23. března 2019 v 10:00 hodin Botanické zahradě v zasedací místnosti ředitelství, Na Slupi 433/16,
128 00 Nové Město
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů shromáždění
Schůzi Společnosti Laguna zahájila předsedkyně výboru paní Magdalena Žohová a konstatovala, že
shromáždění bylo svoláno výborem, pozvánka byla doručena členům v souladu se zákonem a stanovami a že
jsou přítomni členové s 14. hlasy z 26 hlasů celkem, tj. 53,84 % a proto je v souladu se stanovami schůze
usnášeníschopná. Poté seznámila členy s pořadem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, prezence, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů schůze
Informace o pokračování činnosti Společnosti Laguna
Členská základna, členské příspěvky, GDPR
Výbor spolku
Papoušci v péči
Webové stránky
Události a činnosti Společnosti Laguna v roce 2018
Zpráva o hospodaření v roce 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
Plán činnosti na rok 2019 Další návrhy, diskuse

a navrhla volbu těchto orgánů schůze:
řídící schůze:
zapisovatel:
ověřovatel zápisu:

Magdalena Žohová
Hana Bátěk Junková
Miroslav Orlík

Protože nikdo z přítomných nevznesl protinávrh, konstatovala řídící schůze, že shromáždění je
usnášeníschopné, seznámila členy se způsobem hlasování a vyzvala k hlasování o návrhu usnesení:
Shromáždění volí Magdalenu Žohovou řídícím schůze.
Shromáždění volí Hanu Bátěk Junkovou zapisovatelem.
Shromáždění volí Miroslava Orlíka ověřovatelem zápisu.
Hlasováno:
pro navržené hlasovalo 14 přítomných, proti nikdo a nikdo se nezdržel hlasování
Orgány schůze v navrženém složení byly zvoleny.
2. Informace o pokračování činnosti Společnosti Laguna
Řídící schůze informovala členy o skutečnosti, že Společnost Laguna pokračuje v činnosti oproti hlasování
z předešlé schůze, kdy bylo odhlasováno, že Laguna skončí a vznikne Ústav na Žižkově (Czech Parrot
Rescue). Řídící vznesla návrh o možném umístění 10 papoušků do zmiňovaného Ústavu za účelem splnění
požadavků k čerpání státních dotací.
Návrhy usnesení:
Schůze souhlasí s umístěním 10 papoušků dle volby Magdaleny Žohové do Czech Parrot Rescue
Hlasováno:
pro návrh hlasovalo 14 přítomných, proti nikdo a nikdo se nezdržel hlasování
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3. Členská základna, členské příspěvky
Řídící schůze přednesla návrh o přijetí nového člena Kamily Kordové
Dále řídící schůze oznámila odhlášku stávajících členů Zdeny Hrobáčkové a Hany Kratochvílové. Oznámila
také přerušení členství stávajícího člena Sebasitana Franco.
Návrhy usnesení:
Schůze volí Kamilu Kordovou jako novou členku Společnosti Laguna.
Hlasováno:
pro návrh hlasovalo 14 přítomných, proti nikdo a nikdo se nezdržel hlasování (hlasovalo 14
členů)
Kamila Kordová byla zvolena členy Společnosti Laguna

Řídící schůze seznámila přítomné členy schůze s počty členské základny Společnosti Laguna a následovala
zpráva matrikáře viz níže uvedená tabulka.
Členská základna:
ROK

k 1.1.

přihlášky

odhlášky

2016

0

8

2017

8

20

2

26

2018

26

3

2+1 přerušil

26

k 31.12.
8

Řídící schůze navrhla členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 200,- Kč. Po krátké diskuzi byl formulován
návrh usnesení a hlasováno o něm. Návrh usnesení:
Schůze se usnesla na členském příspěvku pro rok 2019 ve výši 200,- Kč

Hlasováno:
pro návrh hlasovalo 14 přítomných, proti nikdo a 1 se zdržel hlasování (hlasovalo 15 členů)
Návrh usnesení byl schválen.
4. Výbor spolku
Řídící schůze informovala přítomné členy o obsazení funkcí ve výboru Společnosti Laguna a vyzvala schůzi
k případným návrhům či změnám.
Předsedkyně – Magdaléna Žohová
Místopředseda – Aneta Vychytilová
Jednatel – Miroslav Orlík
Matrikář – Hana Bátěk Junková
Pokladník – Kateřina Frausová
Následovala diskuse při níž se členové schůze shodli, že žádná změna nebude učiněna. Žádný jiný navrh
nebyl předložen.
Návrh usnesení:
Schůze se usnesla, že ve funkcích ani obsazení výboru Společnosti Laguna nebudou učiněny žádné změny

Hlasováno:
pro návrh hlasovalo 13 přítomných, proti nikdo a 2 se zdrželi hlasování (hlasovalo 15 členů)
Návrh usnesení byl schválen.
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5. Papoušci v péči
Řídící schůze informovala členy schůze o počtech papoušků v průběhu roku 2018. Byl přednesen přehled
v číslech

Druh

k
1.1.2018

nové
příjmy

Kakadu

16

6

Ara - velké

10

2

Ara - malé
Žako

k
31.12.2018

odchody

22
1

2 1
9

11
3

3 3

9

Amazoňan

21

Amazónek

2

Eklektus

3

Alexandr

1

1

P.senegalský

1

1

Austrálie střední

3

2

68

23

CELKEM

8

29
2

1

4

5
4

87

z toho: přímá deponace

9

12

depozita (Cibulka,Liberec)

8

8

6. Webové stránky
Řídící schůze informovala, že od ledna jsme ukončili spolupráci se současným webmasterem Radkem.
Nemáme přístup do emailové schránky, ani do adopcí. Korespondenci Laguny dostáváme jenom občas
formou přeposlaných zpráv. Zbytek informací jsou získané z FB či jinde namátkově po internetu. Pracuje se
na vytvoření nových webových stránek www.laguna-station.com. Nová mailová adresa je info@stanicelaguna.cz. Na FB pod jménem: Stanice Laguna. Adopční portál se připravuje, zatím se nové adopce a
prodloužení zpracovávají ručně.

7. Události a činnosti Společnosti Laguna v roce 2018
Řídící schůze informovala členy schůze o událostech z roku 2018 a jejich průběhu.
16.3. 25.3.2018 = Výstava Předjaří na Pražském Hradě v Empírovém skleníku.
Pražský Hrad vystavil několik vzácných tapisérií a gobelínů v záplavě tisíců rozkvetlých jarních květin především řepčíků, hyacintů, modřenců či petrklíčů. Do Hradu se z Laguny vypravil ararauna Bucky,
papoušek červenokřídlý Pepík a amazoňané Erik (pomoučený) a Kubínka (oranžovokřídlý).
18.4.2018 – Domov seniorů Benešov
Papoušci Laguny letěli udělat radost babičkám a dědečkům. Vystupovali zde arové Bucky a Sněhurka,
kakaduové Rokýn, Kuba a Eddie, žako Asabi a amazoňan Matěj. Ochranku zajišťovala čivava Bibi.
Květen – říjen 2018 = Biopark Štít – letní sezona.
Někteří papoušci byli umístěni ve velké proletové voliéře na celou sezonu, některé jsme tam vozili na
víkendy. Probíhalo focení, debaty, poradna, osvěta, nábor nových adopcí.

Unrestricted 3

17.8. až 2.9.2018 = 79. výstava exotického ptactva a rostlin „Stepí a pralesem“
Tato výstava se koná jako každý rok v Botanické zahradě UK až do 2.9.2018. Laguna se aktivně podílí na
pořádání výstavy - u pokladny máme stánek s reklamními předměty, samozřejmě za doprovodu některých
ochočených papoušků, předvádíme inkubátor s měsíčními mláďaty dvou kakaduů a ararauny, do výstavy
jsme zapůjčili několik našich papoušků.
Exotika – Lysá nad Labem
Na konci října 2018 jsme se zúčastnili 11.výstavy Exotika v Lysé nad Labem. Laguna zde byla v plném
zastoupení papoušků, tj. všichni, kdo byli schopni a aspoň troch vzletní. Do šesti velkých voliér jsme umístili
ptáky do skupin: 1) kakaduové žlutočečelatí s arami Harlekýn a zelenokřídlý, 2) kakaduové bílí, 3)
mláďata – kakaduové bílý a ararauny, 4) drobné druhy kakaduů a ararauny, 5) žakové, 6) amazoňané.
Také jsme měli v hale stánek Laguny s poradnou a prodejem reklamních předmětů.
8. Zpráva o hospodaření
Řídící schůze informoval členy schůze o hospodaření Společnosti Laguna v roce 2018.
Příjmy

Návrh rozpočtu 2019

2018

Virtuální adopce

173850

Dary

55230

Focení, přednášky, akce

49342

Členské příspěvky

1800

Prodej zboží, výrobků

89483

Příjmy celkem
Výdaje:

369705

170 000
50000
50000
2000
80000
352 00

2018

Veterina, léky

74243

Krmivo

111 826

Nákup zboží

98 176

Ostatní, materiál, služby

103 539

Výdaje celkem

391456

Výsledek hospodaření

2018

-21 751

80000
130000
70000
70000
350000

+ 2000

Zbývá zboží – přijato na sklad trička a hračky za 22.000. Předpokládaný zisk 25000,9. Návrh rozpočtu
Řídící schůze informovala členy schůze o návrhu rozpočtu na rok 2019
Řídící schůze vyzvala přítomné členy k diskusi a následnému schválení návrhu rozpočtu. Byl formulován
návrh usnesení a hlasováno o něm. Návrh usnesení:
Schůze Společnosti Laguna souhlasí s návrhem rozpočtu dle předloženého návrhu Magdalenou Žohovou

Hlasováno: pro návrh hlasovalo 15 přítomných, proti nikdo a nikdo se nezdržel hlasování (celkem 15 čl.)
Návrh usnesení v předloženém znění byl schválen.
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10. Plán činnosti Společnosti Laguna v roce 2019
Řídící schůze seznámila přítomné s plánem činností pro rok 2019 a jejími detaily:
Přednáška Beroun – již proběhla na začátku ledna 2019 v knihovně. Povídání o papoušcích, jejich chovu i
životě v přírodě s názornými ukázkami – ararauny Bucky a Harley, ara zelenokřídlá Lady, mláďata kakaduů
– Safira, Šakira, Junior, prezentace Laguny s fotkami.
Stanice Laguna Žižkov – výstavba nového zázemí – řídí Czech Parrot Rescue, z.ú. Zatím je zde vybavená
kancelář, připravené podloží na pavilon. Vizualizaci celého projektu dodal Stanislav Hybler, včetně vizuální
videoprohlídky. Je připraveno štěrkové podloží a jedná se s investory.
Marepa – spolupráce s výrobcem brusných bidel (dodali brusná bidla do Laguny, mají zájem o sběrné
prodejní místo za Prahu v rámci pavilonu Stanice Laguna Žižkov)
CZAZA – Česká asociace zoologických zahrad a akvárií – účast na zasedáních, sledování legislativních
změn týkajících se chovu papoušků.
Letní voliéra Biopark Štít – dle počasí provoz od dubna do října – umístit do proletové voliéry létací „letní“
skupinu papoušků – arové Manga a Arnold + hejno větších amazoňanů – skupina samců z BZ.
ForPets Letńany 4.-7.dubna – máme k dispozici plochu 2x3 m, zakoupen skládací stánek pro Lagunu.
V sobotu a neděli máme celkem 3 vstupy na podium. Reklama, poradna, prodej rekl.předmětů.
Výstava v Botanické zahradě – KPEP – od 16.8. do 1.9.2019 – podílet se na výstavě, domluvit podíl na
zisku.
Výstava Exotika Lysá – 25.10. až 29.10.2019 – podíl na účasti, dohodnout i podíl na zisku
Terrabazar – spolupráce – stánek s ptactvem, krmivem apod.
Řídící schůze vyzvala přítomné členy k diskusi
Řídící schůze předala slovo členům schůze, aby otevřela diskusi. Poté schůzi zakončila.

V Praze dne 23. Března 2019
Řídící schůze:

Magdalena Žohová

…………………………………..

Zapisovatel:

Hana Bátěk Junková

…………………………………..

Ověřovatel zápisu:

Miroslav Orlík

…………………………………..

Přílohy:
1)
2)

Pozvánka na shromáždění
Listina přítomných
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