SPOLEK PRALES DĚTEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Výroční zpráva 2015

spolEK prales dětem
Nezisková organizace spolek Prales dětem (dále SPD),
sídlem v Hodějovicích č.E 14, Hodějovice, 393 01, se zabývá
dlouhodobě od roku 2009 ochranou tropického deštného pralesa
a ohrožených druhů zvířat, vzděláváním a šířením osvěty na
tato témata v České republice a na Sumatře v Indonésii.
Podporujeme indonéskou neziskovou organizaci Yayasan Hutan
Untuk Anak, která je naším spolupracovníkem a vykonavatelem
projektu Green Life na Sumatře.
V roce 2015 došlo k mimořádnému posunu v činnosti SPD.

REZERVACE GREEN LIFE
Česko-indonéská rezervace Green Life je postupně tvořena a zvětšována od roku 2009,
kdy byly vykoupeny nejdříve 4 hektary a posléze dalších 6 hektarů ve prospěch ochrany
deštného pralesa a hranic NP Gunung Leuser
před ilegálními aktivitami. V průběhu dalších let se rezervace postupně rozšiřovala
zásluhou finanční podpory českých a slovenských občanů, kteří podporují SPD a díky
Ali Ruslimu, který je předsedou YHUA na
Sumatře.
Pozemky jsou vykupovány na jméno indonéského ochránce přírody Ali Rusli, který tyto
pozemky převádí do dlouhodobých pronájmů
SPD, jenž celý proces ochrany financuje
a řídí.  
Rok 2015 byl velice úspěšným obdobím pro
rezervaci Green Life, poněvadž došlo k rozšíření na 50 hektarů, tedy prvního 0.5 km²
území na hranicích s NP Gunung Leuser.
Tato nesmírně významná oblast je obývána
divoce žijícími kriticky ohroženými druhy zvířat, která jsou chráněna indonéskými
i mezinárodními zákony na ochranu přírody.

Jedná se zejména o tygry a orangutany sumaterské, či medvědy malajské.
Hranice rezervace Green Life jsou viditelně označovány cedulemi, které upozorňují na
vstup do soukromého chráněného území a zákaz ilegálních aktivit v NP Gunung Leuser.
Cílem rezervace Green Life je další rozšiřování soukromého a střeženého území, které
má za úkol vytvořit ochranné pásmo mezi
národním parkem a lidskou civilizací mezi
řekami Berkail a Sekelam.
Rezervace Green Life má za úkol eliminovat
šíření požárů, pytláctví a ilegálního dřevorubectví v této oblasti NP Gunung Leuser
a uchránit jeho přírodní krásu a nevyčíslitelné etické a přírodní bohatství pro budoucí generace lidí i divokých zvířat.  

RoZŠIŘOVÁNÍ REZERVACE gREEN lIFE
V PRŮBĚHU ROKU 2015

V roce 2015 se povedlo rezervaci Green Life rozšířit z 38,5 ha na krásných 50 ha.
Dne 28. ledna jsme vykoupili 1,5 ha území navazující na stávající rezervaci a taktéž jsme zaplatili
druhou splátku za Tygří bažinu.
Poslední splátka za Tygří bažinu byla splacena na
konci roku 2015. V průběhu roku se pak ještě přikoupilo dalších 10 ha navazujících na rezervaci I.
Koncem roku 2015 má rezervace 50 ha chráněného
území.
Vstupní brána do Rezervace II.,
Tygří bažiny.

Převod pozemků u notářky.

Výhled do rezervace Green Life, v pozadí NP Gunung Leuser.

tYGŘÍ DŮM
Rok 2015 se stal významným z důvodů zahájení výstavby výchovně vzdělávacího centra
Tygří dům. Zahájení zemních prací a budování základů bylo zahájeno 8. 3. 2015.
Do samotné výstavby byli zapojeni místní
indonéští dělníci z vesnice Timbang Jaya.
Stavební dozor měl na starosti předseda
partnerské indonéské neziskové organizace,
Ali Rusli. Odpovědnost za finanční stránku
stavby měl správce rezervace Green Life,
Vítězslav Vojáček.
V letních měsících od června do září se na
výstavbě Tygřího domu významně podíleli též
dobrovolníci z České a Slovenské republiky.  
Součástí Tygřího domu bylo naplánování
informačního centra, vzdělávací terasy,
ubytování pro dobrovolníky a prostor pro
zamýšlenou protipytláckou hlídku Tygří komando. Samozřejmostí byly sociální zařízení, kuchyně a skladové prostory.
Projekt Tygřího domu zpracovala
Zuzana Koloušková (místopředseda SPD).

Plánované ukončení hrubé stavby bylo do 20.
12. 2015.
V závěru roku se opět do pracovní činnosti
významně zapojili čeští a slovenští dobrovolníci, kteří dokončili finální práce včetně vymalování a finalizace interiéru
i exteriéru Tygřího domu.

Plánované
otevření
Tygřího domu
proběhne
v lednu
2016.

Vykoupený pozemek,
pro výstavbu tygřího
domu.

Vizualizace, jak by měl tygří dům vypadat

pozemek pro výstavbu tygřího domu.

místní indonéský dělník při práci na tygřím domě.

hrubá stvaba tygřího domu..

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY
V průběhu roku 2015 dorazilo do rezervace Green Life přibližně 100 dobrovolníků z České a Slovenské republiky a
zapojili se do práce na ochraně divoké přírody deštného pralesa ekosystému Leuser na Sumatře.
Čekala je tvrdá dřina na vysekávání stezek, rozmisťování, či sběr fotopastí, strážní činnost v rezervaci, i dobrovolnické hlídky v NP Gunung Leuser.
Nelze než poděkovat všem zúčastněným, kteří ukázali, že naše planeta a deštné pralesy stojí za naši
pozornost, která může vyústit právě v dobrovolnickou činnost v česko-indonéské rezervaci Green Life na
Sumatře.
V srpnu 2015 jsme společně s dobrovolníky zavítali na objevnou výpravu do souostroví Pulau Banyak, kde jsme položili základ myšlenky projektu Blue Life, který by měl být
realizován od roku 2016.  

Dobrovolníci v rezervaci green life, kemp 2.

dobrovolníci a práce s fotopastmi

dobrovolníci při výstavbě pozorovatelny v tygřích bažinách

výprava do np gunung leuser - dobrovolnická hlídka

AKCE V RÁMCI ČR
V průběhu roku 2015 jsme vykonali 50
veřejných přednášek pro veřejnost po celé
České republice a provedli úspěšnou informační šňůru přednášek o zhoubě palmového
oleje, či o lesních požárech, o projektu
Green Life a ochraně tygra sumaterského
na Sumatře.
Též jsme posluchače
informovali o nutné
změně v přístupu
k životu, konzumní společnosti a osobní iniciativě
k ochraně
přírody nejen v České
republice,
ale s ohledem na celou planetu
Zemi, jakožto živý celek
nutný pro zachování života
nejen lidstva, ale
také zvířat.

Jarní promítací šňůra se nesla pod názvem
ČEŠI CHRÁNÍ TYGRY, zatím co podzim byl zahájen dokumentárním filmem PLANETA ZVÍŘAT.
Premiéra proběhla v kině
Lucerna v Brně.
V měsíci červen byl
navíc projekt Green
Life podpořen akcí  
EKO SE NOSÍ v Praze v OC Chodov, kde
proběhla výstava
fotografií s krátkou
přednáškou o ochraně
deštných pralesů.  
Poprvé jsme se dostali s přednáškou o deštných pralesích na skautský OBROK.
3. října byla otevřena fotografická výstava místopředsedkyně SPD Zuzany Kolouškové
v Brně v Park Lane Cafe. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží.  

LEDEN
KOMPENZACE TYGŘÍHO INCIDENTU
V lednu 2015 zorganizovala YHUA s podporou
SPD veřejné shromáždění u vesnice Timbang
Lawang. Tato událost se konala u příležitoti tygřího incidentu z prosince 2014, kdy
tygr zabil za vesnicí dvě krávy.
Lidský strach přerostl v nenávist a touhu
po odvetě, kterou jsme eliminovali formou
kompenzace krav v hodnotě 8 000 000 Rp.
Tyto peníze byly na akci předány postiženým
farmářům a ve spolurpáci s NPGL jsme celou
situaci uklidnili.

PŘedseda yhua - ali rusli na jednání o kompenzaci škody způsobené tygrem v oblasti timbang lavang

ÚNOR
TYGR NA FOTOPASTI
V únoru 2015 se na fotopasti u rezervace
Green Life objevil dospělý tygří samec.
Tento tygr byl totožný s tím, který zabil u
Timbang Lawang dvě krávy.
Tygr byl ztotožněn díky záběrům z fotopastí.

DUBEN

KVĚTEN

firma LUSH a spolek Prales dětem

Spolek Prales dětem získal
úžasnou spolupráci s firmou LUSH. Cílem spolupráce byla záchrana deštnéhopralesa prostřednictvím
prodeje LUSH Charity Pot
kosmetického kelímku.

V měsíci dubnu 2015
jsme
obdrželi částku
60 000 Kč na vykoupení 1 ha deštného
pralesa, který
se stal součástí
rezervace Green
Life.

GRAFFITY PRO GREEN LIFE
V Brně na Mendelově náměstí se objevuje
podpora od Graffity v podobě majálesového
grafitu na podporu projektu Green Life.

KVĚTEN
Na začátku května se uskutečnila Green Life
Párty ve Vanově, kterou navštívilo 80 lidí.

KVĚTEN

fakultě. Důvodem protestu je fakt, že tuto
osobu nepovažujeme za kompetentní a morálně
vhodnou k přednáškám na akademické půdě.

Školy zachraňují pralesy
V měsíci květnu dochází
k zahájení podpory záchrany pralesů ze základních škol v České
republice, formou
dětských sbírek na
rozšíření rezervace
Green Life.
Děti zachraňují své
první metry deštných pralesů.

1. protest na MENDLOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ
Spolek Prales dětem zorganizoval v květnu veřejný protest na Mendelové
univerzitě v Brně proti
přednášce trofejové
lovkyně Michaele Fialové, jakožto externí
lektorky na lesnické

ČERVEN
2. PROTEST PROTI PROPAGACI TROFEJOVÝCH LOVŮ

Spolek Prales dětem zorganizoval 2. veřejný
protest proti propagaci trofejových lovů na
Mendelově univerzitě a proti ČT
a jejímu vysílání dokumentu
o trofejovém lovu v Africe, jakožto formy
ochrany přírody.
Šlo o přímou propagaci M. Fialové
a trofejových lovů
v Africe, což považujeme morálně
za nepřípustné.

ČERVEN
FIRMA PRIMEROS A PROJEKT GREEN LIFE
Firma Primeros dala sponzorský dar na výstavbu Tygřího domu
v hodnotě 50.000 Kč.

PROJEKT GREEN LIFE A EKO SE NOSÍ
Projekt Green Life byl podpořen akcí EKO SE
NOSÍ v Praze v OC Chodov, kde proběhla výstava
fotografií s krátkou přednáškou o ochraně deštných pralesů.

ČERVEN
GREEN LIFE MEZI SKAUTY NA OBROKU
Členové spolku Prales dětem navštívili
skautský Obrok u Liberce, kde udělali přednášku o projektu Green Life a možném dobrovolnictví na Sumatře.

ČERVENEC
SOLÁRNÍ SYSTÉM V REZERVACI
V červenci jsme obohatili
rezervaci Green Life
o solární zařízení
GOAL ZERO pro účely
dobíjení kamer
a fotoaparátů.

ČT NA PROJKETU GREEN LIFE
Kateřina Stibalová
z ČT navštívila   
v rámci dobrovolnického programu
projekt Green
Life na Sumatře, aby zde
natočila reportáž, která
byla odvysílána
na podzim 2015
na ČT2 v pořadu
Gejzír.

srpen
dobrovolníci a pulau banyak
V srpnu 2015 jsme vyrazili s dobrovolníky do souostroví Pulau Banyak na ostrov Sikandang, kde jsme neočekávaně položili základní kámen pro myšlenku projektu
Blue Life na ochranu oceánu, ostrovních ekosystémů
a podmořského světa.

říjen

slavnostní otevření kanceláře spd

fotografická výstava v brně

4. října bylo slavnostně otevřeno informační centrum a kancelář SPD v Brně na ulici
Šámalové 107 v Zábrdovicích.

3. října byla  otevřena fotografická výstava místopředsedkyně SPD Zuzany Kolouškové
v Brně v Park Lane Cafe. Celá akce byla
zahájena vernisáží.

říjen
POŽÁRY V INDONÉSII
Během října jsme zaznamenali hrozivé zprávy o masivních požárech deštných pralesů a rašelinišť
na Sumatře a Borneu a rozjeli informační kampaň o těchto médii opomíjených
strašlivých událostech, které negativně ovlivňují celosvětové klimatické podmínky na Zemi.

Tyto požáry se odehrávaly
v centrální Sumatře. Ekosystému Leuser a rezervace Green Life se vůbec
netkly.

říjen
TYGŘI NA FOTOPASTI
6. - 8. 10 jsme na fotopasti (sponzor ekoškola Povrly) v rezervaci Green Life zachytili tygřici se
dvěma tygřaty, což je obrovský úspěch projektu Green
Life a naší dlouholeté činnosti
narušování pytláctví v naší
chráněné oblasti.  

LISTOPAD

VITALVIBE PRO GREEN LIFE

HYMNA PRO GREEN LIFE

17. 11. proběhla akce firmy VitalVibe pro
Green Life, která přinesla podporu v hodnotě 15.300 Kč.

V listopadu jsme zviditelnili novou hymnu
projektu Green Life „Hurá do pralesa“, kterou složila vedoucí Podorlického pralesního
klubu, Martina Volfová. Píseň byla nazpívána dětmi z pěveckého sboru z Rychnova nad
Kněžnou.

MUFFIN PRO PRALES
13. 11. se rozjela v restauraci WildCook
v České Lípě akce MUFFIN PRO PRALES na podporu záchrany pralesa. Z každého prodaného
muffinu jde 9 Kč
na záchranu 1 m².
Muffiny pro prales
neobsahují palmový
olej.

PROSINEC
PŘEDNÁŠKA NA MENDLOVĚ UNIVERZITĚ
V prosinci předseda SPD Milan Jeglík ukončil problematiku trofejových
lovů přednáškou na Lesnické fakultě, společně s Radkem Klimešem
z Wild Africa.

PRALES DĚTEM opět pro ČT
V měsíci prosinec jsme opět natáčeli pro
Českou televizi a projekt Green Life se
znovu zviditelnil široké veřejnosti, tentoktát v pořadu NEDEJ SE.
Režisérem reportáže
byl Jakub Charvát.  

SPOLEK PRALES DĚTEM NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH
Historicky poprvé se SPD dostalo na Vánoční trhy v Brně se svým stánkem, abychom tak
mohli informovat širokou veřejnost o našich
aktivitách. Významným pomocníkem byl Norbert Švarc, který zároveň i tuto možnost
zařídil.

SPONZOŘI V ROCE 2015

NEPZ pro green life
Velkou každoroční podporou projektu Green
Life a spolku Prales dětem je výchovně
vzdělávací program Nejbohatší Ekosystémy Planety Země (NEPZ), který operuje na
přibližně 60ti partnerských školách po celé
České republice a šíří informace o významu, ohrožení a nutné ochraně divoké přírody na Zemi. Takto se každoročně a opakovaně dozvídá o projektu Green Life více než
16 000 dětí, žáků a studentů mateřských,
základních a středních škol, včetně velkého
množství učitelského sboru a rodičů. Tyto
partnerské školy jsou velmi významnými spolupracovníky projektu Green Life.  

HLAVNÍ ČINNOSTI A CÍLE SPD
PRALESNÍ REZERVACE GREEN LIFE
Myšlenkou projektu Green Life je skutečnost:
„Pralesy lze vykoupit společnými silami
dříve, než je vykoupí ti, kteří je chtějí
zničit ve jménu neudržitelného
ekonomického rozvoje.“
Vytvoření ochranného pásma mezi lidskou
civilizací a státy chráněnými národními
parky, které však lze jen velice složitě
střežit, je jednou z mála možností skutečné a funkční ochrany přírody. Projekt Green
Life a jeho rezervace ukazují příklad takové fungují ochrany, kde lze propojit státní
ochranu přírody a lokálních komunit s neziskovým mezinárodním sektorem.
Cílovou plochou finální rezervace Green Life
je 300 – 600 ha, kde by vznikl unikátní
příklad ochrany deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat na hranicích s národním
parkem Gunung Leuser.

VYHODNOCENÍ GREEN PATROL A UKONČENÍ SPOLUPRÁCE SE SEKCÍ V. V BOHOROK

V letech 2014 – 2015 získala YHUA licenci na spolupráci se Správou NPGL, Sekcí
V v Bohoroku. Tato licence se týkala společné ochrany NP Gunung Leuser před pytláctvím a dalšími činnostmi, jako bylo monitorování pomocí fotopastí, či označování
a čištění jeho hranic.
V roce 2015 došlo ke zcela nepochopitelnému přerušení spolupráce ze strany strážců
národního parku poté, co došlo k výměně vedení na strážní stanici v Bohoroku.
Po celý rok jsme strážní činnost vykonávali
bez jejich podpory a asistence, a to i přes
fakt, že jsme je žádali o účast na strážní
činnosti v národním parku. Vždy jsme byli
vyrozuměni o tom, že nemají čas.
Na závěr roku jsme byli osočeni z toho,
že umisťujeme bez jejich vědomí do národního parku fotopasti a chodíme na hlídky bez
strážců.

Nedokázali jsme vyhodnotit, kde se stala
chyba, ale předpokládáme, že se jednalo
o lokální zájmy, kterým zavazely naše proti
pytlácké aktivity, které s koncem roku 2015
ztratili legitimnost spolupráce s národním
parkem.
I přes tuto negativní zkušenost byla celoroční strážní činnost nesmírně pozitivní
a bylo zničeno velké množství pytláckých ok
a stanovišť pytláků ptáků v národním parku.
Během tohoto období se nám podařilo významně eliminovat pytlácké aktivity v národním
parku v místech, kde rezervace Green Life
sousedí s NP Gunung Leuser, tedy od řeky
Berkail po řeku Sembelang, kde jsme pravidelně prováděli strážní činnost podél hranic parku i v něm.

VIZE TYGŘÍHO KOMANDA

V průběhu roku 2015 jsme zpracovali vizi
vytvoření strážní proti pytlácké hlídky
Tygří komando, která bude sídlit v Tygřím
domě a bude operovat minimálně 16 dní v měsíci na ostraze rezervace Green Life a na
hranicích NP GUnung Leuser.
Každý měsíc bude vyrážet na 5ti denní hlídky do národního parku, bude ničit pytlácké pasti a monitorovat ilegální aktivity.
V průběhu roku 2016 předložíme celý plán
ochrany hlavní Správě NPGL v Medanu a budeme žádat o funkční spolupráci a vládní
licenci k ostraze a monitorování pomocí
fotopastí.   

dobrovolníci při umisťování informačních letáků o kompenzaci škod
způsobených tygrem.

YHUA v indonéských novinách - kompenzace škod tygrem

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Vzdělávání dětí je mimořádně důležitý úkol
ochrany přírody. V roce 2015 jsme pracovali prozatím v provizorních podmínkách ve
vesnici Batu Katak a připravovali otevření
reprezentativního vzdělávacího centra Tygří
dům od ledna 2016.   

Dobrovolnice Veronika Karpíšková při práci s dětmi v batu katak

děti z batu katak při sběru odpadků u stavějícího se tygřího domu

Dobrovolníci při výuce angličtiny

HOSPODAŘENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2015
PŘÍJMY:
HLAVNÍ ČINNOST:
PROTIPYTLÁCKÁ HLÍDKA (GREEN PATROL):................. ..................      191 067,02 Kč
VÝSTAVBA TYGŘÍHO DOMU:............................... ..................      288 453,10 Kč
PROVOZ REZERVACE A YHUA.............................. ..................      334 991,00 Kč
			
ZÁCHRANA PRALESA:.......................................................   1 014 723,76 Kč
DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY: ............................. ..................      570 364,34 Kč
VEDLEJŠÍ ČINNOST:
STOLNÍ KALENDÁŘE 2016:.................................................       40 821,00 Kč
ČASOPIS GREEN LIFE:....................................................      115 933,00 Kč
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY:.....................................................       54 427,04 Kč
(textil, placky, samolepky, ...)

Veřejné akce, pošta, úrok .............................................       38 296,11 Kč
(dobrovolné vstupné z veřejných akcích za rok 2015 je připsáno v protipytláckých hlídkách)

			

CELKEM:............

2 649 076,37 Kč

HOSPODAŘENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2015
VÝDAJE:
VÝSTAVBA TYGŘÍHO DOMU:............................... ...............          882 491,57 Kč
PROVOZ REZERVACE A TYGŘÍ HLÍDKA:....................................          259 660,40 Kč
ZÁCHRANA PRALESA:....................................................         957 362,00 Kč
(ve finanční zprávě pro rok 2015 se hospodaří s částkou 19 537,99 Kč z důvodů pronájmu pozemků
na 50 let, celkově však bylo odesláno na Sumatru za účelem výkupů pozemků 957 362,00 Kč)

BANKOVNÍ POPLATKY:...................................................          25 551,51 Kč
(v roce 2015 byly účty vedeny u České spořitelny, ke konci roku z důvodů vysokých poplatků jsem přešli k Fio bance)

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY:.................................................           7 838,99 Kč
NÁKLADY NA ZBOŽÍ:....................................................         173 845,34 Kč
(textil, časopis Green life, placky, samolepky, letáčky, kalendáře...)

VYBAVENÍ PRO PROTIPYTLÁCKOU HLÍDKU:

...........................................             59

539,46 Kč

.............................................             18

832,00 Kč

( Norbert Švarc ):..................................................             50

000,00 Kč

......................             69
(kuše, 6 x fotopast, solární generátor, čelovky, párty stan - veřejné akce)

570,36 Kč

PRONÁJEM KANCELÁŘE A SLUŽBY V ČR:
NÁKLADY NA MZDY

POŘÍZENÝ MAJETEK PRO činnost SPD a YHUA na Sumatře:

.................................................             97
(WEBHOSTING, DOMÉNA, PRONÁJEM AREÁLU NA GREEN LIFE PÁRTY,)

POŠTOVNÉ, ÚČETNICTVÍ, OSTATNÍ:

			

CELKEM:............

912,04 Kč

2 602 603,67 Kč

Zůstatek na účtech ke konci roku 2015 celkem:        216 324 Kč
Zůstatek v hotovosti ke konci roku 2015 celkem:      17 218 Kč

vyhodnocení roku 2015
Rok 2015 lze vyhodnotit velice úspěšně
a to jak ve smyslu finanční podpory projektu
Green Life, tak po stránce úsilí a činnosti
SPD na ochraně deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře.
Cíle SPD roku 2015 byly nejenom splněny,
ale též mnohonásobně překonány. Dosáhli jsme dlouhodobé mety rozlohy rezervace
Green Life na 50 ha a v roce 2016 budeme
pokračovat dále.
Podařilo se dokončit hrubou stavbu Tygřího domu, který se stane důležitým centrem
ochrany přírody a vzdělávání dětí a mládeže.
Financování SPD je postaveno na finanční
dobrovolné podpoře dárců a sponzorů, firem
a dětí ze škol. Všichni tito lidé se připojují k ochraně deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat, včetně etického vzdělávání dětí a mládeže.

K tomu slouží hlavní účet SPD a 3 transparentní účty ZACHRAŇ PRALES, TYGŘÍ HLÍDKA
a TYGŘÍ DŮM.
Důležitou součástí financování jsou dobrovolnické programy na Sumatře, které se odehrávají každoročně od ledna do března
a od května do září.
Významným sponzorem projektu Green Life je
výchovně vzdělávací společnost GREEN LIFE
EDUCATION, která každoročně vykoná přednášky pro více než 16.000 dětí, žáků a studentů na českých školách.
Další důležitou součástí propagace činnosti
SPD a tedy i projektu Green Life, jsou četné veřejné přednášky po celé České republice.

ZÁVĚREČNÉ VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY SPD
MILANA JEGLÍKA K ROKU 2015
„Tento rok byl pro nás mimořádně náročný, ale také úspěšný. Jen málokdo čekal, že se
přímo v rezervaci Green Life a bezprostředním okolí začnou objevovat tygři sumaterští,
včetně dvou tygřat s tygřicí.
Bylo neuvěřitelné sledovat návrat zvířat do rezervace Green Life, masivní přírůsty náletových dřevin, které vytvářejí přirozenou sukcesí plnohodnotný sekundární
deštný prales. Podařilo se nám vyřešit prekérní situaci tygřího incidentu, či dokončit
výstavbu výchovně vzdělávacího centra Tygří dům u Batu Katak.
Největším splněným úkolem bylo dosažení 50ti hektarové rezervace Green Life.
Obrovským úspěchem je zájem českých a slovenských lidí o
dobrovolnické programy, které jsme v roce 2015 úspěšně rozšířili o
zimní měsíce. Jsme též velice hrdí na fakt, že jsme dokázali vyjádřit své stanovisko a vyhranit se veřejně k problematice trofejových
lovů.
Myslím, že jsme odvedli skvělou práci, která bude v příštím
roce 2016 pokračovat. Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, dětem,
studentům, sponzorům, či firmám, za připojení se k myšlence Green
Life a za významnou finanční i morální podporu, bez které by nemohl
projekt Green Life a činnost SPD existovat.“     

Milan Jeglík

předseda spolku Prales dětem

