ZÁPIS

z jednání Valné hromady a Rady občanského sdruţení PENTHEA se sídlem
Platónova 3276, Praha 12, 143 00 (dále jen sdruţení) konaného dne 10.1.2015
v sídle sdruţení a výroční zpráva za rok 2014.
Přítomni : P. Kolomazník, J. Kolomazníková st., J. Kolomazníková ml., I.Országová,
D.Šimková, M.Šimek, J.Sedláček, E. Bradáčová, L.Machačová,
Program :
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Výroční zpráva
Volba rady sdruţení
Závěr

1) Jednání zahájil předseda sdruţení Petr Kolomazník v 10°° hodin. Společné jednání
Valné hromady a Rady projedná Výroční zprávu za uplynulý rok 2014. Hlavními body
zprávy budou zhodnocení roku činnosti Záchranné stanice, pokračující rekonstrukce
objektů stanice, programy EVVO pro školy včetně vyuţívání grantu MHMP , výhled
aktivit pro rok 2015, na závěr proběhne volba nové rady sdruţení.
2) Výroční zpráva o činnosti 2014
a) Záchranná stanice pro volně ţijící handicapované ţivočichy
Po celý rok 2014 jsme se komplexním způsobem starali o handicapované ţivočichy na
území městských částí Prahy 3, 12 a také na zavolání v případech dravců a sov po celé
Praze. Záchranná stanice provozovaná Lesy hl.m. Prahy s námi odmítá spolupracovat
a zvířata zřejmě odváţí do stanic ve Vlašimi a Pátku. V roce 2014 jsme zachraňovali
85 ks zvířat.
Nejčastěji zachraňovaná zvířata byla :
poštolka obecná
jeţek (oba druhy)
krahujec obecný
holub
káně lesní
kos černý
kalous ušatý
straka obecná
strakapoud velký
rorýs obecný
hrdlička zahradní
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Po celý rok jsme krouţkovali všechny vyléčené a vypuštěné ptáky zpět do přírody. Je to jediná
zpětná vazba, jediná moţnost, jak získat informace o přeţívání vypuštěných jedinců. Nejvíce
takto označených bylo mláďat poštolek obecné. V průběhu zimy se několik poštolek vrátilo do
okolí stanice a čekají na námi předloţenou potravu, jak se naučily v mládí. Dvě z nic dokonce
zůstaly v blízkosti stanice, pár, a na jaře zahnízdily ve starém stračím hnízdě v Cholupicích. Po
celou dobu hnízdění čekaly na krmení, to jsme jim dávali. Nakonec přivedly i svá mláďata.
Bylo to velmi potěšující. Mláďata po čase odletěla společně s ostatními vypuštěnými
poštolkami, starý pár zůstal po celý zbytek roku.
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Jako součást práce záchranné stanice jsme průběhu roku 2014 zahájili projekt Záchrana sovy
pálené. Projekt se nám podařilo rozjet díky získání finanční podpory od projektu Čtení pomáhá
nadace Martina Romana. Za pomoci těchto financí jsme mohli zrekonstruovat několik voliér
pro sovy pálené, zakoupit několik dalších jedinců sov, abychom mohli rozšířit jejich chov, a
přistoupit k vypuštění celkem 8 jedinců. Prvé tři pálenky jsme vypustili ve statku
v Kozolupech, další dvě v usedlosti v Rabyni a poslední tři ve mlýnu u Čáslavi.
Dále jsme pokračovali v rekonstrukci voliér, jednak díky projektu Čtení pomáhá a také díky
finanční podpoře naší MČ Prahy 12 a Praha 3. Vše jsme prováděli jako vţdy vlastními silami.
b) Programy Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Pro školní rok 2014 jsme získali grant hl.m. Prahy, odboru ochrany ţivotního prostředí, pro
program EVVO Záchrana zvířat 1.díl. Byl ale velmi omezený, ve výši 88 000,- Kč. Pro ţáky je
takový program zdarma, vstupné je hrazené grantem. Nabízeli jsme jej pouze těm školám, které
dosud tuto moţnost nikdy nevyuţily.
V tomto roce jsme připravili další program pro výuku EVVO s názvem Záchrana zvířat 2. díl.
Stále natáčíme zajímavé případy záchrany zvířat, materiálu bylo skutečně dost. V současnosti
nabízíme školám v rámci výuky EVVO jiţ 9 programů.
c) Výhled aktivit pro rok 2015
V roce 2015 nás čeká pokračující rekonstrukce voliér. Vyhláška MŢP 114/2010 Sb., o ochraně
hnadicapovaných zvířat při chovu, stanovuje minimální rozměry voliér a prostor pro drţení
handicapovaných ţivočichů. Řada našeho vybavení tyto rozměry nesplňuje, postavili jsme je
ještě před účinností této vyhlášky.
Dále chceme pokračovat v projektu Záchrana sovy pálené. Rádi bychom získali finance na
vybavení vypouštěných mláďat satelitními vysílači, které nám umoţní sledovat jejich pohyb a
získat tak komplexnější informace o přeţití, dalším zahnízdění, atd.
V oblasti EVVO a práce se školami bychom se měli zaměřit na vyšší efektivitu při nabízení
programů. Dle dlouhodobých zkušeností jsme zjistili, ţe pouze přibliţně kaţdá desátá škola
reaguje a programy si objednává. Obvykle vyuţívají zvýhodněné nabídky díky grantu nebo si
objednávají více programů v jednom roce za sníţenou cenu. Tím také kompenzujeme
mimopraţským školám nemoţnost vyuţívat granty udělené hl.m. Prahou.
Chceme školám více nabízet moţnost návštěvy záchranné stanice, kde je seznámíme
s kaţdodenní činností. Současně jim předvedeme i některý z našich programů, včetně
projekčních. Ty jsou limitované prostorem, který máme k dispozici, takţe můţeme pozvat
skupinu do přibliţně 25 dětí.

3
3) Volby členů Rady sdruţení
Podle čl. VII., odst. 3 Stanov sdruţení, je funkční období členů Rady tříleté. Proto bylo nutné,
aby Valná hromada sdruţení přistoupila k volbě členů Rady sdruţení a současně i revizora
sdruţení. Výhrady k práci odstupující Rady nebyly ţádné.
Valná hromada sdruţení Penthea v souladu s čl. VI., odst. 4 a čl. VII, odst. 1 Stanov zvolila
Radu sdruţení v tomto sloţení : Petr Kolomazník, Jana Kolomazníková st., Jana
Kolomazníková ml.
Valná hromada sdruţení v souladu s čl. VI, odst. 4 a čl. VIII, odst. 1 Stanov zvolila revizorem
Sdruţení Ivu Országovou.
Nově ustanovená Rada sdruţení jako statutární a výkonný orgán sdruţení v souladu s čl. VII,
odst. 2,3,6 Stanov zvolila na jednání za funkcionáře tyto členy Rady :
a) předseda : Petr Kolomazník, r.č. 540313/0150, Platónova 3276, Praha 12, 143 00
b) sekretář : Jana Kolomazníková st., r.č.645808/0442, Platónova 3276, Praha 12
c) hospodář : Jana Kolomazníková ml., r.č. 855309/0436, Platónova 3276, Praha 12

4) Závěr jednání Valné hromady sdruţení
Závěrem předseda sdruţení Petr Kolomazník konstatoval, ţe stále je před námi mnoho práce,
kterou je nutné udělat. Ostatně výčet aktivit pro následující rok není krátký.
Po krátké diskuzi přítomných bylo jednání Valné hromady ukončené v 12°° hodin.
Zápis zapsala dne 10.1.2015: Jana Kolomazníková st.

………………………………………………
Petr Kolomazník
předseda

……………………………………………….
Jana Kolomazníková st.
sekretář

………………………………………………..
Jana Kolomazníková ml.
hospodář

………………………………………………
Iva Országová
revizor

