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Přinášíme vám projektové informace za období květen až

září 2019, které pro nás bylo mimořádně náročné a zároveň nás posunulo do nových dimenzí. Došlo k mnoha
zásadním změnám a to dokonce i personálním, překonali
jsme krizi na Sumatře a vybudovali funkční tým, včetně
zajištění pozemků rezervace Green Life. Byla uvedena
v provoz druhá protipytlácká hlídka, či jsme zapracovali na nové koncepci Justice for Nature. Během těchto
pěti měsíců jsme si uvědomili, jak silná jsme organizace
s funkčními mezinárodními projekty a velkou podporou
široké veřejnosti.
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KONEC ALI RUSLIHO
V dubnu 2019 došlo k zpronevěře finanční prostředků na měsíční provoz organizace YHUA jejím
předsedou Ali Ruslim. Po našem odhalení této zpronevěry následovala Rusliho reakce v podobě udání
Zbyňka Hrábka, inspektora SPD, na imigrační úřad o jeho údajné ilegální pracovní činnosti. Toto byl
poslední impulz k řešení Aliho nekalé činnosti. Celá událost byla řešena s právníky, byla pozastavena
činnost YHUA, došlo k vyřazení Ali Rusliho z jeho pozice předsedy a byla zahájena transformace celé
indonéské neziskové organizace.
V červnu došlo k velkému posunu, a to díky přítomnosti Milana Jeglíka, který odjel na Sumatru odvolat Ali Rusliho z jeho pozice. Největším problémem byla skutečnost, že na Ali Rusliho byly napsány
veškeré projektové pozemky rezervace Green Life, které chtěl Ali Rusli zpronevěřit ve svůj prospěch,
včetně Tygřího domu. To se mu nakonec nepovedlo, poněvadž veškeré pozemky byly v pronájmu Milana Jeglíka. Základním pilířem k záchraně projektu Green Life byla však osoba Zbyňka Hrábka, právníka pana Amina a nového předsedy YHUA pana Sutresna Ariese (Ari).

zleva, stojící: Sutresno Aries, Samuel, Aril, Jusli, Ali Rusli a Milan Jeglík
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Smůlou bylo, že notářka, která po celé roky smlouvy dělala, jen pár týdnů před samotným řešením
situace zemřela. I přes fakt, že si Ali Rusli myslel, že mu vše hraje do karet, tak nakonec nový tým
YHUA zvládnul jeho vyřazení, a to i za tu cenu, že Ali dostal finanční kompenzaci za 10 let činnosti
pro YHUA v hodnotě 70 milionů IDR, s podmínkou opuštění YHUA, rozpuštění její staré struktury a
přepsání pozemků na novou YHUA s novou strukturou. Celý tento proces se podařilo téměř doladit
do září 2019, ale ještě stále se dokončují některé právní kroky, poněvadž se Ali Rusli opět pokusil některé pozemky zatajit a nepřevést je na novou YHUA.
Celý tento příběh je smutným dokladem dnešního světa, v němž se dá jen málokomu věřit a Ali Rusli
se nakonec po deseti letech působení v projektu Green Life ukázal jako velký a všehoschopný lhář,
který ale byl díky našemu úsilí od projektu odstřižen a projekt Green Life zachráněn.
nový tým YHUA spolu s právním oddělením při jednání v medanu

Fotodokumentace z odstoupení ali Rusliho
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STRÁŽNÍ PES CHÁRON
V květnu 2019 se náš protipytlácký tým rozrostl o štěně rotvajlera Chárona. Důvodem jeho zakoupení
byl fakt ohrožení Tygřího domu vyhozením Ali Rusliho z projektu Green Life. Bylo zde několik pokusů o napadení našeho majetku, a tak přišlo na řadu rozhodnutí o pořízení strážního psa.
Jeho pánem se stal Zbyněk Hrábek. Tento malý černý živel nám v průběhu pár měsíců udělal nemálo
problémů, dokonce stál u velkých rozbrojů mezi Zbyňkem a superdobrovolníky na Tygřím domě.
Někteří lidé Chárona a jeho divokou povahu nepřijali. Pro vesničany se stal hrozbou a démonem, což
jsme ale ve skutečnosti i chtěli, aby byl Tygří dům v bezpečí a byl klid. Nakonec Cháron zůstal. Bylo
smutné vidět, jak nechtějí někteří lidé příjmout povinnost postarat se o divoké štěně psa v okamžiku,
kdy Zbyněk nemohl být přítomen z důvodů problémů s pracovním vízem, na které byl nucen čekat
měsíc v Penangu v Malajsii.
Za pár měsíců bude Cháronovi rok a začíná z něj být rozumný pes, byť má své telecí měsíce ještě stále
před sebou. Je to však náš kámoš a člen týmu!
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SVĚTOVÝ DEN STRÁŽCŮ PŘÍRODY
IRF – 2019
Na konci července jsme organizovali jakožto členové IRF několik akcí v rámci světového World Ranger Day 2019, který proběhl 31. 7. 2019. Tyto světové dny strážců přírody jsme uskutečnili na Sumatře
na projektech Green Life v Tygřím době a na Blue Life na ostrově Bangkaru. Děkujeme superodobrovolníkům Johanu Dušánkovi, Lucii Halaškové, Petrovi Halaškovi a Lence Pečánkové za organizaci!
Členové rady spolku Prales dětem se též zúčastnili piety za padlé strážce na Slovensku, kam byli pozváni organizací Rangers Sk.

V letech 2009 - 2019 na světě zemřelo či bylo zavražděno
v rámci své služby 1038 strážců přírody.
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Worl ranger day 2019 v Batu Katak

Worl ranger day 2019 na Bangkaru

Worl ranger day 2019 na Slovensku
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PROTIPYTLÁCKÁ HLÍDKA BLUE PATROL
V červenci 2019 se povedlo přesunout protipytláckou hlídku Blue Patrol do terénu ostrova Bangkaru.
Samotný tým ve spolupráci s místními a dobrovolníkem Honzou Holečkem přestavěl strážní stanici,
při čemž jim pomáhali též dobrovolníci.

Členové hlídky mají k dispozici strážní člun, s nímž patrolují v pobřežních
vodách kolem ostrova Bangkaru. Celá
činnost hlídky je v záběhu a uvidíme,
jak bude její činnost funkční a prospěšná pro ochranu mořských želv.
V současné době řešíme problémy
se strážci nevládní organizace Haka,
kteří sdílejí s naší hlídkou strážní stanici a odmítají spolupracovat, ba dokonce bojkotují naši strážní činnost.
K dalším problémům patří neochota
aktivní hlídkové činnosti z řad státních strážců organizace BKSDA. Naším cílem je uspořádat velké jednání
s Haka a BKSDA, YSAN a námi, poněvadž pokud máme ochranu ostrova Bangkaru financovat, tak musíme
vidět aktivní snahu a výsledky této
protipytlácké činnosti.
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Protipytláckou hlídku se podařilo postavit na nohy díky nejen mnoha podporovatelům
z ČR a SK, ale především díky finančním darům od společností
Nano Energies a.s. a ePojisteni.cz s.r.o..

Tým Blue Patrol a Honza Holeček na Bagkaru

Tým Blue Patrol při zonaci pláže na Amandanga Beach
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MONITOROVACÍ PROJEKT OKO ZEMĚ
V roce 2019 jsme rozběhli světový monitorovací projekt Oko Země, který za pomoci fotopastí získává
unikátní data ze života divoce žijících druhů zvířat v jejich přirozeném prostředí. Součástí této aktivity
je též odhalování ilegálních aktivit páchaných na přírodě a zvířatech.
Takto má Oko Země tři monitorovací programy, kterými jsou Oko Tygra na Sumatře, Oko Nosorožce
v Africe v Ugandě a Mozambiku a třetím programem je Oko Medvěda, který se odehrává na Slovensku, tedy v Evropě. Všechny tři programy fungují a jsou podporovány partnerskými školami projektu
NEPZ i širokou veřejností.

Máte-li zájem mít svou vlastní fotopast v rámci projektu Oko Země
i Vy, stačí se nám ozvat na email
info@pralesdetem.cz
Cena fotopasti vychází na
3 800 Kč.
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MONITOROVÁNÍ PORANĚNÉ SLONICE
Protipytlácká hlídka Green Patrol (Tygří hlídka) odhalila v květnu 2019 díky rozmístěným fotopastem
v NP Gunung Leuser poraněnou slonici se dvěma slůňaty. Na záběrech z fotopasti bylo znatelné poranění přední pravé nohy v oblasti kotníku, ale nebylo jasné, zda otok způsobilo pytlácké oko, podvrtnutí
nebo jiné poranění. Bylo rozhodnuto, že se náš tým vrátí do terénu v červnu a rozmístí 15 fotopastí na
migrační trase slonů mezi řekami Sekelam, Berkail, Mardikan, Landak a Bohorok. Během této akce se
nepovedlo slonici se slůňaty dohledat, ale byl pozorován velký samec s jedním odrostlým slůnětem,
mladým samcem. V srpnu měly být fotopasti sbírány a celá situace vyhodnocena. Smutným zjištěním
bylo, že se slonice před fotopastmi již neobjevila, takže buď zůstala v oblasti mezi řekami Bohorok
a Landak, nebo již nemohla chodit. Těžko říci. Během této akce byly čtyři fotopasti ukradeny pytláky. Na některých fotopastech jsou tito pytláci zachyceni, takže budeme celou situaci řešit se Správou
NPGL. V září 2019 se tým Green Patrol opět vydal s fotopastmi do terénu s cílem slonici dohledat.
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LETNÍ DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY
Koncem září 2019 byl dokončen závěrečný letošní turnus dobrovolnických programů na Sumatře na
projektech Green Life a Blue Life. Veškerá naplánovaná činnost byla splněna. Po stránce dobrovonictví by se dal tento rok označit úspěšně, byť začínáme pociťovat změny v přístupu lidí k dobrovolnické
činnosti. Lidé nejsou ochotni tolerovat skutečnost, že jsou našimi zaměstnanci Indonésané s jinými
kulturními návyky, včetně nedochvilnosti, a jakákoliv neočekávaná změna dopadá na hlavu českých
superdobrovolníků, či Zbyňka Hrábka.
Dále již roky snižujeme nároky po stránce fyzické náročnosti a nevíme, kam až budeme muset ustupovat z původních požadavků. V tomto roce se nám také nepodařilo sestavit spolehlivý superdobrovolnický tým, který se v závěru postupně rozpadal.
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JUSTICE FOR NATURE
Nezisková organizace spolek Prales dětem se na podzim 2019 stává ve společnosti spolku Oceán dětem
svazem spolků s názvem Justice for Nature, který bude sjednocovat dva spolky a zaštiťovat tyto čtyři
projekty:

PROJEKT GREEN LIFE
•
•
•
•

PROJEKT BLUE LIFE
•
•
•
•

záchrana deštného pralesa formou jeho vykupování ve prospěch
soukromé rezervace Green Life, která se nachází na Sumatře v
Indonésii na hranicích s NP Gunung Leuser
protipytlácká hlídka Green Patrol (Tygří hlídka), která střeží
rezervaci Green Life a odhaluje pytláctví v NP Gunung Leuser se
spolupráci se Správou NPGL
sociální odpadový a vzdělávací program ve vesnici Batu Katak
mezinárodní Help Camps

ochrana korálových útesů v souostroví Pulau Banyak
protipytlácká hlídka Blue Patrol a ochrana státní rezervace Bangkaru a strážní činnost na želvím kladišti Amandanga Beach a
hlídková činnost na moři v souostroví Pulau Banyak
sociální odpadový a vzdělávací program ve vesnicích na ostrově
Tuangku
mezinárodní Help Camps

PROJEKT OKO ZEMĚ (CELOSVĚTOVÝ PROJEKT)
•
•
•

monitorování života ohrožených druhů zvířat za pomocí fotopastí
odhalování ilegálních aktivit pytláctví a dřevorubectví za pomocí
fotopastí
vytvoření mezinárodního výchovně–vzdělávacího a motivačního
programu pro školy s názvem Etika Země

OBČANSKÉ HLÍDKY (V ČESKÉ REPUBLICE)
•
•
•
•

odhalování travičství a používání jedů v krajině
odhalování nelegálního lovu ohrožených a zákonem chráněných
druhů zvířat
podávání stížností a spolupráce s orgány činnými v tresním, či
přestupkovém řízení
vzdělávání, osvěta a kampaně
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PRALES DĚTEM NOVĚ PODPORUJÍ ...
Ke spolku Prales dětem a jeho projektu Green Life se v průběhu měsíců května a června 2019 připojilo
několik firem, které nabídly své služby záchraně pralesa, či jen tak ve prospěch aktivit spolku.
A o koho se jedná?

QERKO

Česká společnost It Is Paid s.r.o. v čele s Lukášem Kovačem, vytvořila
revoluční aplikaci Qerko, pomocí které jednoduše zaplatíte svoji
útratu v restauraci. Na svůj účet již nemusíte čekat dlouhé minuty,
z rozpočítávání účtů se stane maličkost a mávání na číšníka bude
patřit minulosti.
“Z každé ekologické platby aplikací Qerko putuje příspěvek ve
výši 0,05% na projekt Green Life na výkup pralesů v Indonésii.”

AP SOLUTIONS

Firma AP SOLUTIONS se zabývá IT technologiemi, energiemi, či
marketingem a financemi.
Jednatel firmy pan Aleš Postava přislíbil podporu naší organizaci
formou zvýhodněných cen v rámci jejich nabídky napříč spektrem
jejich činností.

KOUSEK

Brněnská značka, která nabízí lokální módu z ekologických materiálů. Etická firma KOUSEK, která prodejem mikiny s potiskem pralesa
věnuje z každého kusu 90 Kč na záchranu pralesa. Tedy 10 m2 z
každé této mikiny putuje na rozšíření rezervace Green Life.

MR.BLACKBIRD

Boutique Mr.Blackbird z Tulumu v Mexiku vytvořil novou řadu
etických triček EXITUS na záchranu pralesa.

MMMOJE
Firma MMmoje vytvořila módní kolekci DARK FUTURE, kde z
každého kousku přispívá 90 Kč na záchranu 10 2m pralesa ve prospěch rezervace Green Life.

- NEWSLLETER GREEN LIFE KVĚTEN až ZÁŘÍ 2019

OBČANSKÉ HLÍDKY SPRAVEDLNOST
PRO PŘÍRODU
Když jsme se v květnu 2019 dozvěděli, že bylo během pouhých čtyř měsíců v České republice otráveno
12 orlů mořských jedem karbofuranem, tak jsme nevěřili vlastním očím. Další dvě zabitá orlata po
pádu pokáceného stromu s hnízdem nás přesvědčila, že se musíme začít angažovat na ochraně divoce
žijících a ohrožených druhů zvířat i u nás doma. Po několika setkáních s lidmi z České společnosti
ornitologické, AOPK Havlíčkův Brod a ČIŽP Jihlava, jsme se rozhodli vytvořit občanské strážní hlídky
a nabídli své služby na ochraně české přírody.
Od září 2019 jsme zahájili činnost občanských hlídek na Brněnsku, Hodonínsku, či na Vysočině. Naším cílem bylo pátrání po jedech v krajině a pomoc při odhalování travičů. Během jednoho měsíce
jsme provedli 8 pátracích akcí a prokázali jsme špatně aplikovaný jed Stutox II u obce Blízkov na
Vysočině, kde se již opakovaně takového jednání dopustila firma Agro Měřín. Z těchto akcí točíme
krátké reportáže prezentované na sociálních sítích a na YouTube. Celý podzim budeme pokračovat
v hlídkové činnosti, učit se od kolegů z ČSO, abychom od jara 2020 započali intenzivnější pátrací činnost po jedech v krajině a pachatelích této trestné činnosti, a postupně tuto aktivitu profesionalizovali.

PÁTRACÍ VÝPRAVY ZA JEDY V KRAJINĚ. GRANULE VLEVO DOLE JSOU RODENTICID (JED NA HLODAVCE) STUTOX II
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HLÍDKA GREEN PATROL STÁLE V AKCI
Protipytlácká hlídka Green Patrol alias Tygří komando plní své úkoly skutečně svědomitě a výborně
pracuje na monitorování ohrožených druhů zvířat v NP Gunung Leuser a střeží rezervaci Green Life.

Mají za sebou vyvedení neznámého duševně nemocného tuláka z rezervace a hlavně prokázali nejenom
samostatnost, ale také loajalitu s projektem Green
Life a v pravý čas se postavili za projekt a nikoli za
svého bývalého předsedu Ali Rusliho, který zklamal
nejenom nás, ale také celý svůj tým. Zatímco Ali
Rusli byl odejit, tak hlídka maká dál na své misi, tentokrát pod vedením nového předsedy Sutresna Ariese. Jejich mise 10denních patrol do nitra národního
parku pokračují a díky nim máme všichni možnost
vidět úchvatné záběry z fotopastí. Tato spolupráce
funguje a celý tým postupně ukazuje své skutečné
kvality.

Green patrol (Tygří hlídka) s ekologickými mýdly
od firmy mýdla s duší ... aby i pobyt v pralese byl
čím dál více ekologický :)
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V ČR
Letní prázdniny jsou o veřejných akcí, pohodě a festivalech, a tak jsme toho letos využili i my. Se stánkem plným informací a produktů na prodej se jezdilo křížem krážem po ČR s naším skvělým týmem
Anetou Tonzarovou a Alenou Bendovou, samozřejmě s výpomocí dalších dobrovolníků, bez kterých
by to nešlo a tímto jim všem děkujeme.

A KDE JSME BYLI?
Máme za sebou například Festival Fenix nebo Drum’n’Huss Open Air 2019. Poprvé jsme se letos účastnili i Klimakempu ve Veltrusech u Kolína, který pořádá občanská iniciativa Limity jsme my. Zde kromě stánku byla i přednášky Aleny Bendové o aktivitách spolků, či toho, jak se osobně zapojit.
Poprvé jsme zavítali s infostánkem na festival Letiště a tradičně jsme se účastnili festivalu Colours of
Ostrava. Letos už potřetí. Nechyběla ani účast na Veggie Náplavce s letošním podtitulem Unity, či na
celosvětovém pochodu za práva zvířat (Animals Right March), který se letos konal poprvé i v Praze
a závěrem byly Vegan Hody, kde jsme byli i se stánkem. Stejně jako loni, i letos jsme se účastnili se
stánkem v Českých Budějovicích na festivale Město lidem, lidé městu.
Celou stánkovou šňůru postupně zakončujeme na Eko trzích v Českých Budějovicích nebo
v Praze na Ekofestivale na Vyšehradě konaném
27. až 29. září.
Všem, kteří nás podpořili, děkujeme!

