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Dříve než se vydáme ke zhodnocení roku 2017, tak je nutné vzpomenout a zrekapitulovat 
vývoj událostí předešlého roku 2016, který byl mimořádně úspěšným. Rezervace Green Life 
se v tomto roce rozrostla na 85,5 ha a opět jsme společnými silami dokázali, že se lidé o zá-
chranu deštného pralesa zajímají a hlavně, že kolem spolku Prales dětem vzniká kompaktní 
skupina lidí a firem, které se rozhodli konat a spolupracovat na projektu Green Life.

Samotná rezervace opět přivítala 147 dobrovolníků, kteří pomohli při servisu táborů, ochra-
ně chráněného území a jeho údržbě. Další velkou událostí roku 2016 bylo otevření Tygřího 
domu a po roce provozu lze tento počin vyhodnotit jako mimořádně významný pro činnost 
projektu Green Life. Vzdělávání dětí a kvalitní zázemí pro protipytláckou hlídku, to všechno 
nám otevřelo další možnosti rozvoje. Máme za sebou také první rok činnosti Tygřího koman-
da, které velmi výrazně zviditelnilo naši činnost mezi lokálními obyvateli a hlavně vytvořilo 
bezpečnější prostředí pro návrat zvířat do rezervace Green Life. Náš protipytlácký tým zkva-
litňuje svoji práci, učí se týmové činnosti a vzdělává se v aktivitách ochránců přírody.

Zatímco v České republice makal spolek Prales dětem na plné obrátky, tak díky vzniku spol-
ku Prales deťom na Slovensku jsme rozšířili pole působnosti k našim východním sousedům, 
kde bude taktéž lidem umožněno podporovat záchranu pralesa a protipytláckou hlídku Tygří 
komando. Na obě aktivity vznikly na Slovensku u FIO banky transparetnní účty.

Nelze nevzpomenout na úžasnou spolupráci kolegů ze spolku Prales dětem a dobrovolníků 
v České republice, kteří se zapojili do veřejné propagace našich aktivit na koncertech, festiva-
lech, vánočních trzích, informačních stáncích a veřejných přednáškách. 

Významným spolupracovníkem projektu Green Life jsou partnerské školy projektu NEPZ, 
které nemalou měrou přispívaly taktéž na záchranu pralesa a vzdělávání dětí na Sumatře. 

Díky všem těmto pozitivním událostem v roce 2016 jsme vstoupili úspěšně do roku 2017 
a mohli navázat na dobře rozjeté aktivity nejen na Sumatře, ale také v České republice a nově 
i na Slovensku.

Milan Jeglík
předseda spolku Prales dětem

ÚVODNÍ SLOVO



OHLÉDNUTÍ NA SUMATRU 
aneb co se odehrálo ...



Česko-slovensko-indonéská rezervace Green Life byla v roce 2017
rozšířena na 92,5 ha. Došlo k zahájení jednání o vykoupení velmi dů-
ležitého pozemku 2,8 ha „U dědy kaučukáře“, který je velmi rušivým
elementem v celém údolí Green Life. Údržba rezervace probíhala
v rámci dobrovolnických programů a ostrahu nad ní převzala proti-
pytlácká hlídka Tygří komando, která se taktéž podílela na servisování
táborů I a II a údržbě stezek v době mimo dobrovolnických programů.

V roce 2017 došlo k rekonstrukci tábora a kuchyně Green Camp I
a k výstavbě tábora Green Camp III v údolí řeky Sekelam.

REZERVACE GREEN LIFE



TYGŘÍ HLÍDKA
V zimě 2017 navštívil projekt Green Life Jan Klouda, zápasník MMA,
který měl za úkol společně se Zbyňkem Hrábkem provádět bojový
výcvik členů Tygřího komanda. Z hlídky byli vyřazeni pro nekázeň dva
členové Bima a Surya, kteří byli nahrazeni Edim a Sadikinem.

Pokračovalo vzdělávání, fyzická příprava a přímé akce v terénu nejen
v rezervaci Green Life, ale také v NP Gunung Leuser, kde byl zahájen
monitorovací program Oko tygra, i přes fakt, že stále neúspěšně čeká-
me na udělení monitorovací licence Smart Patrol.



V červnu 2017 došlo díky fotopastem a přímé terénní hlídkové činnosti k odhalení ozbrojené pytlácké
skupiny v NP Gunung Leuser v kopcích nad rezervací Green Life. Toto odhalení bylo provedeno v rámci
dobrovolnických hlídek ve spolupráci s Tygřím komandem. Nejdříve byli odhaleni pytláci na perfektně
umístěných a zamaskovaných fotopastech a posléze bylo provedeno pátrání, při němž byl objeven
čerstvě opuštěný pytlácký tábor s ještě smažícím se olejem na pánvi. Pytláci museli utéci, ale zanechali
po sobě kompletní tábor, včetně mobilního telefonu jednoho z nich. Tato pytlácká skupina byla též zto-
tožněna a veškerá data byla předána Správě NPGL v Medanu a Sekci V v Bukit Lawang k dalšímu šetření.

ODHALENÍ OZBROJENÝCH PYTLÁKŮ 
NAD REZERVACÍ GREEN LIFE



V průběhu roku 2017 došlo k masivnímu monitorovacímu programu v údolí řeky Sekelem a v oblastech 
Genting a na soutoku řek Berkail a Mardikan. Zde byla pravidelně monitorována sloní rodina a byly získány 
nádherné video záběry z fotopastí. Taktéž došlo ke zdokumentování tygrů sumaterských v údolí řeky Seke-
lam a v kopcích nad řekou Berkail.

Do monitorovacího programu se se svými fotopastmi připojili další „strážci“ z řad veřejnosti: Bělinová Hana 
(2 fotopasti), Ladislava Šimková, Uršula Kurzyszová, Květa Bencová (2 fotopasti), Jiří Vataha, Milan Šlégr 
a rodina, Bára Tomášková a Ondřej Koloušek, Petr Smejkal.

MONITOROVACÍ PROGRAM OKO TYGRA 
– SLONI A TYGŘI



V létě 2017 došlo k výstavbě pralesního tábora Green Camp III v údolí řeky
Sekelam, které je významným místem pro ilegální průniky do NP Gunung 
Leuser. Na výstavbě se podíleli členové Tygřího komanda s dobrovolníky
a místními stavaři. 

VÝSTAVBA KEMPU III – SEKELAM



V roce 2017 navštívilo rezervaci Green Life 147 dobrovolníků z České republiky a Slovenska. Nejmladšími dobrovolníky se stali Jakub Fekete ze Slovenska 
společně s Viktorem Biličem z České republiky. Dobrovolníci se významně zapojili do výstavby nového pralesního tábora Green Camp III. Výstavba trvala od 
července do září 2017. Součástí dobrovolnických programů se stalo rozšíření spolupráce s neziskovou organizací spolek Oceán dětem a otevření dobrovolnické-
ho tábora Blue Life na ostrově Sikandang v souostroví Pulau Banyak. 

Zde se dobrovolníci zapojili do čištěnín pláží na ostrově Bangkaru, kde takto chráníme kladiště  mořských želv před nebezpečím plastových odpadků na jejich 
kladištích.  Spolky Prales dětem a Oceán dětem takto položili základ pro vznik protipytlácké hlídky Blue Patrol v následujících letech, která by měla napravit ne-
funkční ochranu státní rezervace Bangkaru a celého souostroví před ilegálními rybolovnými praktikami (lov trhavinami a kyanidem) a před vykrádáním želvích 
vajíček na pláži Amandanga a zabíjením mořských želv pro maso a želvovinu, které se prodává na ostrov Nias.

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY



V únoru 2017 došlo ve spolupráci s dobrovolnicí
Terezou Huškovou k otevření odpadového programu ve
vesnici Batu Katak. Byli rozmisťovány informační cedule
a poločasu rozpadu plastů a jiných odpadků v pří-
rodě  a také desítky odpadkových košů - drátěných 
konstrukcí, do nichž byly zavěšeny jutové pytle. Též 
jsme podpořili funkční svoz odpadků a zapojili do toho 
i další vesnice po okolí. Speciálně Batu Katak se tohoto 
programu velmi úspěšně chytilo a to především díky 
místním lidem Doně a Samovi, kteří se tak stali pilíři to-
hoto odpadového programu. Na principu odpadového 
programu v Batu Katak budou tento způsob nakládání 
s odpady šířen i do souostroví Pulau Banyak ve spolu-
práci se spolkem Oceán dětem od roku 2018.

ODPADOVÝ PROGRAM 
V BATU KATAK



V létě 2017 došlo k zahájení spolupráce se školami Green
School z Medanu. Studenti přijížděli do Tygřího domu, aby
se seznámili s ochranou deštného prales a ohrožených druhů
zvířat. Taktéž se zapojili do úklidových programů ve vesnici
Batu Katak a ukázali příklad zájmu mladé indonéské generace   
o ochranu přírody.

TYGŘÍ DŮM A SPOLUPRÁCE 
SE STUDENTY A MLÁDEŽÍ



V zimních měsících roku 2017 navštívila rezervaci Green Life
také známá česká modelingová celebrita Helena Houdová,
která projevila zájem o propagaci projektu Green Life a
pomoc při získávání finančních prostředků na záchranu
pralesa. V průběhu roku 2017 však došlo k postupnému
vyprchání energie směřující k této spolupráci, až nakonec
zájem Heleny Houdové zcela opadl. I přes tento fakt to
byla zajímavá zkušenost pro spolek Prales dětem, kdy jsme
mohli nahlédnout pod pokličku profesionálního marketingu
a vedení neziskových organizací, do něhož se však
nehodláme zapojit. Jsme malá, nezávislá a funkční nevládní
nezisková organizace, která nepostavila svoji existenci na
profesionálním marketingu, ale na píli, vytrvalosti, odvaze
a transparentnosti, která nepotřebuje ve svém středu velké
hráče ze showbyznysu ani podnikatelského světa.

NÁVŠTĚVA 
HELENY HOUDOVÉ



Od konce července do poloviny září 2017 s námi vyrazil na životní cestu na Sumatru 16letý Jan Suchý, který
se s námi a naším projektem Green Life seznámil v rámci školního projektu NEPZ na ZŠ Tyršova na ulici Kuldově
v Brně. Honza se takto stal vyslancem budoucí generace a měl za úkol poznat na vlastní oči význam deštného
pralesa a jeho nepochopitelnou devastaci ve jménu palmy olejové a světového konzumu. Zároveň se Honza
seznámil s činností protipytlácké hlídky Tygří komando, setkal s indonéskými studenty a pomáhal při čištění
pláží v souostroví Pulau Banyak, odkud vezl jutový pytel plný plastových odpadků do České republiky na ukázku
do škol svým vrstevníkům. Honza Suchý se stal nejmladším přímým spolupracovníkem spolku Prales dětem 
a již od podzimu 2017 zahájil své vlastní přednášky pro veřejnost.

JAN SUCHÝ NA PROJEKTU GREEN LIFE



Během roku 2017 jsme rozšířili ve spolupráci s našimi indo-
néskými kolegy z YHUA vzdělávací program pro děti a mládež  do 
vesnice Tegapan v okresu Bohorok. Dali jsme práci další místní
učitelce a pokračovali tam ve vzdělávání dětí ve vztahu 
k ochraně přírody.

ROZŠÍŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
DO VESNICE TEGAPAN



Od srpna do poloviny září 2017 jsme společně s kameramanským
týmem Jakuba Charváta (jmenovitě se jednalo o Jakuba Charváta,
Matěje Dubenského, Jiřího Šmída, Tomáše Gracha a Adélu Hodinovou)
z České Televize natáčeli film Oko tygra, který měl být na začátku roku
2018 odvysílán v pořadu Nedej se. Měsíc a půl natáčení pro nás všech-
ny bylo zajímavou zkušeností, která vyústila ve velice zajímavě pojatý
film o protipytláckých aktivitách spolku Prales dětem, YHUA a Tygřího
komanda. Natáčení probíhalo nejenom na projektu Green Life, 
ale také v souostroví Pulau Banyak a v Singkilských mokřadech a baži-
nách. Tato spolupráce bude pokračovat i v roce 2018.

NATÁČENÍ OKO TYGRA 
S TÝMEM JAKUBA CHARVÁTA 



A CO SE DĚLO V ČR? ...



ROK 2017 SE NESL V DUCHU DALŠÍCH VEŘEJNÝCH UDÁLOSTÍ, PŘEDNÁŠEK, FESTIVALŮ, VÁNOČNÍCH 
TRHŮ, ČI VEGANSKÝCH AKCÍ A VŠUDE TAM JSME MĚLI NÁS PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ STÁNEK. 

DESÍTKY DOBROVOLNÍKŮ NÁM POMÁHALI NA STÁNCÍCH A ŠÍŘILI INFORMACE O PROJEKTECH 
GREEN LIFE A BLUE LIFE, ZA COŽ VŠEM MOC DĚKUJEME!

V měsíci březnu, krátce po našem návratu zpět do ČR, jsme se opět 
dostali jako tradičně do médií a tentokrát jsme stanuli v Praze před 
televizními kamerami v pořadu České televize Sama doma.

PRALES DĚTEM V POŘADU SAMA DOMA



Dne 6. dubna 2017 se otevírala vernisáž INDONÉSIE ČERNÁ A BÍLÁ, společně s měsíční 
výstavou fotografií Zuzany Kolouškové v městském muzeu Most, která vznikla za přispění 
a spolupráce Střední pedagogické školy v Mostě, pod vedením skvělé učitelky paní 
Věry Zvonkové.

Studenti se pustili s paní Zvonkovou a dalšími učiteli do práce a společně vytvořili nádherné 
výrobky, které byly na vernisáži prodejné a veškerý výtěžek šel na podporu spolku Prales 
dětem a projektu Green Life, speciálně na záchranu deštného pralesa. 

Vernisáže se zúčastnilo kolem 200 lidí. Bylo připraveno výborné veganské občerstvení 
v indonéském stylu, které připravili naši kolegové Veronika Karpíšková a Karel Černý. 

Prodejem předmětů, které vyrobili studenti, se získalo na záchranu pralesa 16 500 Kč.

INDONÉSIE ČERNÁ A BÍLÁ: 



9. dubna jsme se zúčastnili již šestého ročníku VeganFestu, který navázal na
dlouhou tradici a opět nabídl během dvou týdnů mnoho zajímavých přednášek,
workshopů a dalších akcí. V tento den se tak posluchači dozvěděli něco málo 
o cestě Green Life, o tom jak se stát dobrovolníkem na Sumatře a neopomenul 
se ani význam divoké přírody, která každým rokem dostává dost silně zabrat 
pod roztočenými koly konzumu a chovatelství.

Akci organizovala KPZ (Kolektiv pro zvířata). Děkujeme.

UKLIDME PLANETU ZEMI – DEN ZEMĚ 

V dubnu 2017 jsme se na Vysočině pustili na Den Země do akce Ukliďme planetu
Zemi.

Pokusili jsme se zorganizovat ve spolupráci s Oblastní charitou Pelhřimov velkou
úklidovou akci, na níž se však sjeli především příznivci projektu Green Life a jeden
jediný zástupce z Pelhřimova. I přes tento fakt jsme nasbírali a naplnili 18 pytlů
plných plastových a jiných odpadků, které hyzdily krajinu a ohrožovali život zvířat
v přírodě.

VEGAN FEST V BRNĚ

ˇ



Ve dnech 30.dubna a 1.května se vydal skvělý dobrovolnický tým Green Life 
s novým informačním stánkem na veganskou Náplavku do Prahy, kde představil
mnoha lidem projekt Green Life a jeho aktivity. Letošní akce nesla podtitul LOVE:
Fire & Velvet. Love. Obě akce organizovaly společnosti Vegan Fighter a Česká
veganská společnost.

Velký dík patří člence Spolku Prales dětem, Petře Novákové, dále pak dobrovolni-
cím Dominice Schuppanové a Míše Havelkové. Všem návštěvníkům děkujeme.

Ve dnech 13. a 14. května 2017 se uskutečnily dva bleší trhy ve Veleni a v Jiřicích 
u Kostelce, kde se prodávaly starší a použité věci. Jejich výtěžek 15 000 Kč jde na 
podporu projektu Green Life, konkrétně na záchranu deštného pralesa.

Celá akce byla zorganizována Janou Rendekovou s podporou její úžasné rodiny
a přátel, kteří již dlouhodobě podporují projekt Green Life a jsou jeho nedílnou
součástí.

VEGGIE NÁPLAVKA A VEGGIE NÁPLAVKA HOPE

BLEŠÁKY PRO GREEN LIFE:



Dne 12. května 2017 jsme dostali příležitost díky Asociaci českých strážců přírody představit projekt Green Life na IV. Evropské konferenci
International Ranger Federation (IRF) v Litoměřicích v České republice. Klíčová 30minutová prezentace před cca 200 zástupci strážců přírody 
z celé Evropy byla předzvěstí velkých možností a změn v činnosti spolku Prales dětem pro budoucnost. Byla nám zde nabídnuta spolupráce 
a možné
členství v IRF za předpokladu, že získáme doporučující dopis od Asociace českých strážců přírody a budeme mít fungující protipytláckou
hlídku a vlastní přírodní rezervaci. To všechno jsme dokázali na konci roku 2017 předložit a ve spolupráci s panem Borkem Fraňkem odeslali
žádost o členství v IRF na centrálu do Londýna. Nezbývá než čekat na jejich odpověď a rozhodnutí, které nám může změnit život.

ÚČAST NA 4. EVROPSKÉ KONFERENCE IRF V LITOMĚŘICÍCH 



Na konci května 2017 proběhla další úspěšná společenská akce Green Life Párty, tentokrát
nikoli na Vysočině ve Vanově, alev Lubenci na Žatecku. Akce se zúčastnilo cca 130 lidí, včetně 
dětí. Hostem této události byla Helena Houdová. Green Life Párty se opět udála v přátelském 
a tvořivém duchu, včetně sportovních a relaxačních aktivit. Sobotní večer bylo tradiční pro-
mítání s dražbou, která přinesla na podporu projektu Green Life 58 598 Kč. 

Těšíme se na další akci v roce 2018, kdy se opět vrátíme do Vanova.

GREEN LIFE PÁRTY V LUBENCI



Středisko volného času TYMY začalo vyrábět keramické tygří stopy z odlitku, který jsme 
dovezli ze Sumatry, z rezervace Green Life.

MEZINÁRODNÍ DEN JÓGY 21. ČERVEN V KOLÍNĚ 

Už třetím rokem můžeme v České republice slavit 21. 6. Mezinárodní den jógy, neboť v prosinci roku 2014 schválilo Valné shromáždění
Organizace spojených národů toto ustanovení.

V tento den se tak v Kolíně pod hlavičkou RELAX ME cvičila jóga nejen pro zdraví těla i duše, ale i pro deštný prales na Sumatře.
Minimální výše příspěvku byla 90 Kč za lekci, kterými se tak každý účastník zapojil do záchrany 10 m² deštného lesa (denně kyslík pro 
90 bytostí). Výtěžek z akce 5 090 Kč byl věnován spolku Prales dětem.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU TYMY V HOLEŠOVĚ



V červenci 2017 se poprvé v historii zúčastnil československý tým Green Life
slovenského festivalu Pohoda, kde šířil informace o projektech Green Life 
a Blue Life. Akce byla úspěšná a my všichni musíme poděkovat Tomovi 
Šmátralovi,Míši Kršákové, Karlovi Černému a Veronice Karpíškové za skvělou 
reprezentaci naší společné cesty na Slovensku.

Od 19. do 22. července 2017 se Prales dětem s projektem Green Life poprvé
zúčastnil festivalu Colours of Ostrava. Kromě skvělé hudby a připraveného 
programu festivalu se tak mohli návštěvníci seznámit i s aktivitami spolků 
Prales dětem a Oceán dětem.

Velké díky za celou akci patří člence SPD Aleně Hosnedlové, která měla
účast na festivalu na starost, a samozřejmě i našim ochotným a aktivním
dobrovolnicím, které na stánku vypomohly  a střídaly se po celou dobu akce: 
Anetě Tonzarové, Janě Velanové, Martině Čížkové, Pavle Kopřivové a Marii 
Kovářové, která mimo jiné pro spolek zajistila i účast v rámci bloku přednášek
na diskuzní scéně Voices of Freedom, kde se představovaly projekty působící
v zahraničí. Přednášku za spolek vedla Alena Hosnedlová.

V rámci festivalu se podařilo vybrat 6 957 Kč na záchranu pralesa a 8 178 Kč
na podporu projektu obecně. Děkujeme!

FESTIVAL POHODA (SK)

COLOURS OF OSTRAVA   



Díky Anetě Tonzarové, bývalé dobrovolnici a budoucí člence spolku Prales dětem
se projekt dostal i mezi veřejnost do Žatce, či do Českých Budějovic, kde na konci
prázdnin probíhala akce Město Lidem - Lidé městu. Mimo seznámení se s aktivitami
spolku Prales dětem zde mohli návštěvníci zakoupit i nástěnné obrazy, jimiž zároveň 
podpořili záchranu pralesa na Sumatře. K Prales dětem se totiž připojil Anetin pro-
jekt ART FOR FORESTS.

Pod taktovkou Anety se projekt dostal mimo to i do Fér CAFÉ s výstavou obrazů
a besedou, do Českého rozhlasu a nově i do klubu důchodců, vše v Českých 
Budějovicích.

PRALES DĚTEM NOVĚ V JIŽNÍCH ČECHÁCH



Česká Lípa a její veřejná akvária s panem Petrem Jasanským hostí v roce 2017 veřejnou 
výstavu velkoplošných fotografií NEPZ s tématem nejbohatších ekosystémů planety Země. 
Petr Jasanský vytvořil ve spolupráci s námi (spolkem Prales dětem) první stabilní interak-
tivní fotografickou expozici a umožnil tak dětem, učitelům a školám seznámení s možností 
zapojení se do tohoto úspěšného školního projektu, který od roku 2012 operuje na českých 
školách a informuje tak žáky a učitele i o projektu Green Life a nově i Blue Life. 

STÁLA VÝSTAVA VE SPOLUPRÁCI S NEPZ
(NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ)



V průběhu roku proběhlo na jaře a na podzim i několik veřejných přednášek po celé České republi-
ce. S činností spolku Prales dětem a jeho programem Green Life se tak mohli posluchači seznámit 
na různých místech, na mnoha z nich i dvakrát do roka. Tradičně jsme navštívili města:

Brno, Česká Lípa, Praha, Děčín, Holešov, Karviná, Kolín, Kyjov, Rychnov n.Kn., Trutnov, Jihlava,
Teplice, Veleň, Bzenec, Pelhřimov, Mikulov, ...

A nově jsme zavítali i do obchodního centra OC CHODOV Praha, kde etická společnost CZECH
LABELS AND FRIENDS vstoupila mezi neznalou veřejnost se snahou informovat o tom, že každý
výrobek se nějak vyrábí a jeho cena by tomu měla i odpovídat. Aneb chci znát pravdu nejen 
o módě... Zde se přednáška týkala především cestování, které nemusí být vždy jen za konzumem,
ale že mnohdy může i pomoci dobré věci.

VEŘEJNÁ PROMÍTÁNÍ A BESEDY



V měsíci září jsem se zhostili s informačním stánkem Veggie Náplavky s podti-
tulem Hope, kterou organizovaly společnosti Vegan Fighter a Česká veganská 
společnost.

Na začátku druhého týdne měsíce října pak nechyběla naše účast na stánku 
TATTOO GRAND PRIX v Brně a 4. listopadu na akci KOMPOST FEST v Praze.

Na všech akcích se návštěvníci mohli seznámit s činností spolku Prales dětem, 
dozvědět se o dobrovolnických programe, zachránit kousek pralesa, podpořit 
hlídku, či zakoupit některý z našich reklamních předmětů, které jsou stejně 
tak důležitým pomocníkem pro naše financování.

ZÁVĚREČNÝ PODZIM A ZIMA 2017



O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH JSEM S INFORMOVÁNÍM
A PRODEJEM ROZHODNĚ NEZAHÁLELI ...

Dne 2. prosince se v Galerii Mánes a v Tančícím domě v Praze konaly 
tradiční Veggie Vánoce, které pořádá organizací Vegan Fighter. Na ná-
vštěvníky čekala spousta dobrého jídla, přednášek a opět i my, s naším 
informačním stánkem spolku Prales dětem. 

Návštěvníci tak mohli zakoupit spoustu krásných a hodnotných dárků 
pod stromeček, či se dozvědět o možnosti dobrovolničení na Sumatře.

VEGGIEE VÁNOCE V PRAZE 



Spolek Prales dětem se vydal s projektem Green Life na vánoční trhy napříč Českou republi-
kou. Nejdříve naši skvělí spolupracovníci rozjeli celou osvětovou a propagační jízdu 
v Olomouci na Horním náměstí ve dnech 3. a 4. prosince. Zde patří obrovský dík Věrce Hru-
banové, Verči Karpíškové, Karlovi Černému, Zdeňkovi Karpíškovi, Jardovi Vymazalovi, Lence 
Pečánkové a Lucce Kulové.

Od 5. 12. pokračoval super tým Green Life na vánoční trhy v Praze na Staroměstském
náměstí, kde zahájili spanilou jízdu Filip Novák s Maruškou Kovářovou, dále pokračovali
Míša Havelková, Jakub Pilař, Alena Hosnedlová, Barbora Šulcová, Petr a Blanka Coubalovi,
Kristýna Kovandová, Martina Rážová, Veronika Petrová, Adéla Jiřičková a Zuzka Tichánková.
Za odvoz a svoz děkujeme firmě Davida Bárty - Barta Limusine.

Celá pražská vánoční propagace pokračovala v Praze až do 11. 12. a ve stejný den jsme
otevřeli další vánoční stánek na Dominikánském náměstí v Brně, kde jsme setrvali až do
17. 12. 2017. Zde nám vypomohli Štěpán Balcařík, Honza Suchý, Jana Kuviková, Ludmila
Kuklínková, Heczková Nina, Adéla Klemšová, Bára Turbáková, Veselá Petra, Viktorie Mezero-
vá, Jakub Karásek, Jana Velanová.

Všem díky!

A aby toho nebylo málo, 15. a 16. jsme přijali i pozvání k účasti na SLOU FASHION vánoční 
v Praze, která se nesla v duchu etických výrobků s ohledem na jejich původ, vznik, lidská 
práva a samozřejmě ekologii. Zde díky Aleně Hosnedlové, Veronice Petrové, Martině Kick 
Rážové, Míše Havelkové.

Děkujeme všem dobrovolníkům a spolupracovníkům, kteří se do této informační vánoční
mise zapojili!

VÁNOČNÍ TRHY V OLOMOUCI, BRNĚ A V PRAZE

SLOU FASHION VÁNOČNÍ



foto: Lidka Polišenská

Dne 30. prosince 2017 se před obecním úřadem na Rusavě konal již 2. ročník NOČNÍHO 
POCHODU PRO PRALES, kde se sešla skupina asi 50 účastníků, kteří dorazili vyjádřit svoje 
souznění s ochranou deštných pralesů. V 17:30 hodin lidé vyrazili na vrch Hostýn, kde je 
čekalo občerstvení v podobě svařáku a horkého čaje. Každý účastník získal krásnou placku 
s logem celé akce. Akce byla zakončena tradičně besedou s promítáním.

Díky všem za účast a budeme se těšit na další pochod pro pralesy na Rusavě, který se stal 
nádhernou každoroční tradicí. Děkujeme TYMY a přátelům za organizaci.

NOČNÍ POCHOD PRO PRALES



INFOCENTRUM A KANCELÁŘ SPOLKU PRALES DĚTEM

Od září jsme na dohodu zaměstnali našeho bývalého dobrovolníka, Štěpána Balcaříka, který 
se stává jediným oficiálním členem s výplatou spolku Prales dětem.

Mimo možnost zakoupení propagačních předmětů přímo na místě, si zde tak zájemci mo-
hou vyzvednout osobně certifikáty na záchranu pralesa, či na podporu hlídky. Stejně tak se 
pravidelná otevírací doba stává možností, kam si zajít pro více informací k dobrovolnickým 
programů, či jak se více zapojit.

Z kanceláře jsme tak během roku 2017 pro zájemce mezi našimi podporovateli rozeslali 437 
certifikátů Zachránce deštného pralesa na celkem 804,3 arů pralesa. Dále jsem vydali 44 
certifikátů Virtuálního strážce tygrů pro podporovatele Tygří hlídky.

Kancelář naleznete na adrese: Šámalova 107, Brno Židenice 615 00
Otevírací doba: po - pá, od 11:00 - 17:00 h
Email: kancelar@pralesdetem.cz
Telefon: +420 778 066 880



OKO TYGRA S NEPZ

Náš unikátní monitorovací program Oko Tygra má velmi důležité spolupracovníky
v podobě partnerských škol výchovně vzdělávacího a motivačního projektu 
Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ), jejich učitelů, žáků a rodičů. 
Partnerské školní fotopasti monitorují již od roku 2016 život kriticky ohrožených 
druhů zvířat na Sumatře a přispívají k odhalování trestné činnosti pytláctví v NP 
Gunung Leuser. Zároveň žáci a jejich rodiny, včetně učitelů, přispívají na záchranu 
pralesa, či provoz protipytlácké hlídky Tygří komando.

• SVČ TYMY (Holešov)
• Kolektiv MŠ Veleň, Veleň
• ZŠ Nová Ves, Frýdlant n.O.
• ZŠ a MŠ Věž, okr. Havlíčkův Brod
• ZŠ Laštůvkova, Brno
• ZŠ Racková, okr. Zlín



V průběhu roku 2017 se k projektu opět připojilo několik firem, které ať už svými finančními dary, propagací, či zviditelněním podpořily spolek Prales dětem.

Mezi nejvýznamnější partnery v roce 2017 patřila firma Nano Energies, která poskytla podporu na záchranu pralesa v hodnotě 96 483 Kč,
čímž rozšířila soukromou česko-slovensko-indonéskou rezervace Green Life o 10 720 metrů čtverečních.

Stejně jako v minulém roce, tak i v tom letošním pokračovala spolupráce s firmou Fotopast.cz. Získáváme od ní osvědčené fotopasti UV595HD pro účely 
monitorovacího programu Oko Tygra na Sumatře.

Partner projektu Green Life, restaurace Wildcook, pokračoval v podpoře záchrany pralesa prodejem muffinů za 9 Kč, čímž pomohl v rozšiřování pralesní rezervace 
též v roce 2017. Mimo to restaurace informuje zákazníky o projektu Green Life

SPONZOŘI A PARTNEŘI V ROCE 2017



I letos jsme pokračovali v našem vydávání časopisu Green Life, který
vychází 4x do roka a informuje předplatitele a zájemce nejen o projektu
Green Life, ale i o dění ve světě, jak žít etičtěji a ohleduplněji k životnímu
prostředí a hlavně k ostatním živým bytostem

V průběhu roku jsme se snažili rozšířit
sortiment reklamních předmětů na 
podporu projektu a to nejen nástěnným 
kalendářem DIVOCÍ ZEMĚ, ale i novou 
kolekcí etického SLOW FASHION textilu 
od firmy STANLEY AND STELA. Potisk 
jsme letos zvolili jak jinak než v energii 
tygra, tedy SAVE THE TIGER.

Dalším pomocníkem pro získání financí 
jsou POMOCNOŽKY (ponožky a pod-
kolenky) z biobavlny nebo bambusu, 
šité v malé domácí české dílně, určené 
převážně pro neziskovky na podporu 
jejich činností.

CO SE VYDALO, VYROBILO ATD...



VIZE A PLÁNY NA ROK 2018

Spolek Prales dětem ve spolupráci se slovenským partnerem spolkem Prales 
deťom míří chránit velké šelmy i do evropských lesů. Na Slovensku bude zahájen 
monitorovací program Oko medvěda s cílem potvrdit život ohrožených druhů 
zvířat s apelací na vznik evropsky významného území na ochranu přírody v Krem-
nických vrších.

Velkou událostí 2017 bylo naše pozvání na 4. konferenci International Ranger
Federation v květnu, v Litoměřicích, kde jsme představili náš program na Sumatře
a dostali nabídku členství v této světové organizaci, které podporuje proti-pytlác-
ké  aktivity v 50 členských zemích světa. S velkou pravděpodobností se v roce 
2018 staneme jejich členy a pokusíme se rozjet světový monitorovací program, 
kterého budete moci být plnohodnotnou součástí i vy, tedy jednotlivci, školy, 
firmy a především také rodiny.

No a na závěr velký dík všem našim partnerským školám projektu Nejbohatší 
ekosystémy planety Země (NEPZ), který má cca 80 partnerských škol a již pracuje 
ve třech lektorských týmech, z toho dva v ČR a jeden na Slovensku. Od nového 
školního roku hodláme rozjet ofenzívu na české školství a vyslat do škol až 7 
týmů, které budou šířit myšlenku ochrany divočiny se zapojením mladé generace.
Během roku se povedlo rozjet pravidelné financování Tygřího komanda 85 Kč 
měsíčně a to je úžasné. Jede v tom cca 400 přispěvatelů!!! Od roku 2018 bychom 
chtěli nabídnout lidem možnost podporovat taktéž Želví komando (Blue Patrol), 
tedy 100 Kč měsíčně na transparentní účet Zachraň želvu, partnerského spolku 
Oceán dětem.

Nezbývá než vám všem poděkovat za spolupráci.



1 438 845,41 Kč
561 286,43 Kč

10 038,00 Kč
923 668,21 Kč

58 860,00 Kč
114 000,00 Kč
212 591,00 Kč

271,00 Kč
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TYGŘÍ HLÍDKA ...........................................................................................................................................................................
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NÁKLADY NA MZDY..................................................................................................................................................................
POŘÍZENÍ MAJETKU (SD karty, občerstvení, čistící prostředky, sbírkové kasičky, vybavení na stánkové akce)........................
POŘÍZENÉ FOTOPASTI 
POŠTOVNÉ, ÚČETNICTVÍ, DOMÉNY, ROLL UP...........................................................................................................................
PRONÁJEM AREÁLŮ NA VEŘEJNÉ AKCE, TISK, DIAGNOSTIKA FOTOPASTÍ................................................................................

755 434,95 Kč
499 964,28 Kč

1 498 245,32 Kč
10 800,93 Kč
29 722,09 Kč

145 264,99 Kč
61 561,00 Kč
42 400,00 Kč
97 538,00 Kč
98 184,00 Kč
63 139,50 Kč
68 274,00 Kč

PŘÍJMY 2017

CELKEM: 3 319 560,05 Kč

VÝDAJE 2017

CELKEM: 3 370 529,06 Kč

FINANČNÍ ZPRÁVA 2017
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