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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2018 byl pro Avifaunu přelomový. V březnu jsme založili stejnojmenný spolek 

Avifauna z.s., jehož členy se stali Martin Vlk Mrňous, Lukáš Kadava a Jakub Hlaváček. 

Nedlouho poté jsme podepsali smlouvu s portálem Darujme.cz, díky jejichž platformě 

a vaší přízni se nám podařilo vybrat základní finanční prostředky pro administrativní 

chod našich stránek. Tímto jsme oficiálně odstartovali naši první ekonomickou činnost, 

čímž nám vzniklo několik nových povinností, mimo jiné i vytvořit tuto výroční zprávu. :)

To ale zdaleka není vše. Mediálně jsme podpořili několik zajímavých akcí, mezi nimiž 

lze zmínit film Planetu Česko nebo Ekofestival Nitra. Díky prvně zmíněnému mediální-

mu partnerství jsme ve spolupráci s Janem Studeckým vytvořili náš první video trailer. 

Otevřeli jsme také e-shop, který jsme však pro technické a organizační komplikace, 

nedostatek zájmu a rozpočtu pro získání skladových zásob později zavřeli.

V létě  se nám podařilo získat grant od Nadačního fondu Veolia ve výši 25 000 Kč, jehož 

část jsme mohli využít na potřebnou technickou optimalizaci webu, která proběhla 

později v roce a díky níž jsme ušetřili nervy nejen nám redaktorům, ale i čtenářům - 

web se totiž zrychlil až pětinásobně! Za to vděčíme také migraci webu pod nového 

provozovatele, společnost Savana, který proběhl v říjnu.
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Našemu magazínu bylo také Národní technickou knihovnou uděleno vlastní katalogo-

vé číslo ISSN. Na počátku června 2018 jsme pak na naší Facebookové stránce dosáhli 

krásných 1000 fanoušků, počet, který se koncem roku vyšplhal na 1400. Děkujeme!

Tím však všechny přelomy neskončily! V listopadu se nám ve spolupráci s několika 

ochotnými přispěvateli podařilo sestavit první vydání našeho elektronického časopisu 

Avifauna E-zine, který jsme publikovali na stránkách našeho online magazínu. Pro jeho 

čtenářský úspěch jsme se rozhodli pro vydávání dalších čísel i v budoucnu a stále pře-

mýšlíme i nad jeho potenciální tištěnou podobou.

V průběhu roku jsme naši popularizační činnost rozšířili také za hranice digitálního svě-

ta. Vedli jsme několik naučných vycházek pro veřejnost a ukázek kroužkování pro školy 

a školky.

Ve spolupráci s panem Juliem Klejdusem a nakladatelstvím Kazda jsme pro naše čte-

náře připravili také dvě soutěže o zajímavé knihy, které jsme spustili v předvánočním 

čase.

A tím nám rok 2018 dospěl do zdárného konce. Na co se chystáme v roce 2019 a jak 

jsme letos hospodařili s našimi finančními prostředky? Listujte dále a uvidíte!
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AVIFAUNA V ČÍSLECH (k 31.12.2018)

Jak jsme hospodařili

Zajímavá čísla

Příjmy za rok 2018

30 789,78 Kč

Nových
fanoušků FB

Počet
návštěv webu

Publikovaných
článků

Výdaje za rok 2018

13 574,03 Kč

25 000 Kč

3 979,78 Kč

1 641 Kč

169 Kč

5 933 Kč

1 295,91 Kč

3 175,15 Kč

1 000 Kč

1 046,65 Kč

1 096,32 Kč

27 Kč

Granty

Darujme.cz

Ostatní dary

Bank. bonusy

Optimalizace webu

Hosting + doména

FB propagace

Korektury

Poplat. Darujme.cz

Rozšiřující moduly
pro redakční syst.

Popl. poštovné

738 70 800 238
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A CO DÁL?

Stěžejním cílem Avifauny je popularizace ptáků a osvětová činnost v oblasti ornitologie. 

A to je něco, čemu se budeme v nadcházejícím roce 2019 nadále věnovat. Chystáme 

tradiční webové publikace, stejně jako dvě nová vydání Avifauna E-zine. Rádi bychom 

pro naše čtenáře připravili nové soutěže a i v roce 2019 podnikali osvětové a populari-

zační akce za hranicemi digitálního světa.

Ve stanovách našeho spolku lze ovšem nalézt i cíle, jakým je ochrana přírody a kraji-

ny, ochrana životního prostředí, iniciace a podpora jedinců i skupin v proekologických, 

ochranářských a obdobných aktivitách a ochrana přirozených stanovišť pro ptactvo. 

Přestože publikační činnost v našem online magazínu zůstává naší dosavadní priori-

tou, jsou i toto cíle, ke kterým bychom pomalými krůčky rádi směřovali.

Ať už jste naším pravidelným čtenářem, přispěvatelem, dárcem, příznivcem či spolu-

pracovníkem, rádi bychom vám všem od srdce poděkovali a vyjádřili vděk za vaši přízeň 

a za to, že vás Avifauna baví a zajímá. Je to právě vaše zpětná vazba, která nás pohání 

kupředu a dává nám na vědomí, že to, co děláme, má smysl. Děkujeme!

Za celou redakci magazínu a za spolek Avifauna z.s.

Martin Vlk Mrňous
Předseda spolku
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