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Děkujeme všem lidem, kteří v roce 2019 přispěli a podpořili spolek
Prales dětem a veškeré jeho projektové aktivity doma i ve světě. Naše
cesta světové ochrany přírody začíná nabývat na velmi zajímavých
rozměrech. Každý, kdo se připojil, tak podpořil energii ochrany
ohrožených druhů zvířat a naše protipytlácké aktivity na Sumatře,
monitoring za pomocí fotopastí v Evropě, Asii a Africe, či mezinárodní spolupráci na ochraně světového přírodního dědictví.
Za celý tým spolku Prales dětem děkujeme za podporu morální,
materiální a finanční v roce 2019.
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9. SVĚTOVÝ KONGRES IRF V NEPÁLU
V listopadu 2019 se vydal tří členný tým spolku Prales dětem společně se zástupci Asociací rangerů
ČR a SK. Našimi zástupci byl Milan Jeglík, Zuzana Koloušková a Petr Coubal. Dalšími účastníky kongresu byl Robert Javorský, Petr Rybář, Borek Franěk, Jan Starovič a Hana Hotařová. Naším úkolem na
kongresu IRF byla prezentace světového monitorovacího projektu Oko Země a vyzvání dalších asociací rangerů ke spolupráci. Atmosféra celého kongresu byla fantastická, přátelská a nesla se v duchu
všeobecného respektu k práci rangerů na celém světě. Největší respekt budili afričtí rangeři, kteří jsou
v reálné bitvě s pytláctvím o záchranu ohrožených druhů zvířat. Díky kongresu jsme zahájili jednání
o spolupráci v Nepálu, Kostarice, Ugandě a především v Demokratické republice Kongo.

zleva: Borek Franěk, Petr Coubal, Jan Starovič, Hana Hotařová, Robert Javorský,
Zuzana Koloušková, Miroslav rybář, Milan Jeglík
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CAF DRC - spolupráce na ochraně goril horských
Díky jednání se zástupci rangerů CAF DRC (Club des Amis de la Forest - Club Přátel Lesa Demokratické republiky Kongo) na 9.světovém kongresu IRF v Nepálu, jsme zahájili přípravy ke spolupráci na
ochraně goril horských a dalších vzácných druhů zvířat v rezervaci Kisimba Ikobo a v NP Virunga
v Demokratické republice Kongo.
V květnu 2020 by měl do ČR dorazi Jean Claude Ndakasi s nímž představíme projekt RANGERS FOR
CONGO na 5. evropském kongresu rangerů ERF v Německu. Tento projekt byl měl zajistit materiální
podporu CAF DRC pro operace v terénu. V červenci 2020 bychom měli vyrazit na velkou misi do
Konga a rozjet tam monitorovací program Oko gorily za pomocí 40ti fotopastí. Celá mise bude představena na 10. světovém kongresu IRF na Azorských ostrovech 2022.

Jean Claude Ndakasi v Senkwekwe Centru,
Rumangabo, Virunga NP

Ošetřovatel goril Patrik Sadiki s gorilou
z Senkwekwe Centra, Rumangabo, Virunga NP
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PROTIPYTLÁCKÁ HLÍDKA BLUE PATROL
Protipytlácká hlídka Blue Patrol má za sebou 6 měsíců hlídkové činnosti na ostrově Bangkaru v souostroví Pulau Banyak na Sumatře. Dle informací od Zbyňka Hrábka, našeho spolkového inspektra, který koordinuje činnost obou našich protipytláckých hlídek, se daří úspěšně strážit želví kladiště Amandanga beach na Bangkaru a tím eliminovat vykrádání želvích vajíček. V listopadu se podařilo hlídce
ve spolupráci s BKSDA, policií a armádou odhalit a zatknout ilegální dřevorubce na ostrově Tuangku.
Hlídka prozatím odvádí dobrou práci.
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PYTLÁCTVÍ U BATU KATAK - MEDVĚD MALAJSKÝ
V prosinci 2019 objevil náš tým protipytlácké hlídky Green Patrol na břehu řeky Berkail zohavenou
mrtvolu medvěda malajského. Na první pohled se jednalo o zločin pytláctví z důvodů asijské „tradiční“ medicíny. Medvěd měl usekané tlapy a rozpárané břicho pro tradiční medicínu a uříznutou hlavu
pro prodej trofeje. Náš tým se pustil do ohledání medvědí mrtvoly, poněvadž rangeři NP Gunung
Leuser neprokázali schopnost ani zájem to rozumně řešit. Nedošlo k výjmutí kulky z těla, což pro nás
znamenalo velké překvapení. Hlídka Green Patrol se nakonec vydala po stopách vyšetřování na vlastní
pěst.. Vyšetřování zatím nebylo ukončeno.
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OBČANSKÉ HLÍDKY PROTI JEDŮM V KRAJINĚ
Projekt Spravedlnost pro přírodu - občanské hlídky proti jedům v krajině odstartoval na podzim 2019
dosti zásadní činnost, která odhalila řadu nezákonných aplikací jedu Stutox II v české a moravské krajině, či travičství karbofuranem. Bohužel jsme se přesvědčili, že práce PČR, či úřadů jako je ÚKZUZ,
či ČIŽP nefunguje jak by bylo zapotřebí při tak závažném porušování zákonů ČR. Apatie úředníků,
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syndrom teplého křesla, neznalost zákonů, neochota policie, nebo špatné nastavení zákona jsou
kámen úrazu naší společnosti. Teď funguje jen za tu cenu, že se nic závažného neřeší, podnikatelští baroni si mohou dělat, co chtějí a veřejnost to přijímá jako neměnnou realitu.
Jsme přesvědčeni, že pokud chceme lepší společnost, musíme ji nastavit na zásadně jiných hodnotách. Prioritou je změna v chování člověka vůči životnímu prostředí a zvířatům v krajině. Pokud to nedokážeme, jsme špatnou společností. Travičství je jednou z těchto bolestí naší vesnice,
myslivosti, rybníkářství, či zemědělství. Každý si může vybrat, na které straně bude a čemu bude
věnovat svoji energii.
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OKO MEDVĚDA - SLOVENSKO
Světový monitorovací projekt Oko Země pokračuje ve své činnosti s programem Okem medvěda na
Slovensku. Spolupracujeme s rangery v Nízkých Tatrách a v Kremnických vrších. V našem hledáčku
je medvěd hnědý, vlk obecný a rys ostrovid. Hlavním úkolem aktivit v terénu je ochrana ohrožených
druhů zvířat a velkých šelem před pytláctvím a trofejovým lovem, včetně medializace těchto špatných
činů, které se odehrávají v krajině bez veřejné pozornosti a vědomí občanů.
Od roku 2020 zahajujeme oficiální spolupráci se Státní slovenskou ochranou přírody na monitorování
medvědů hnědých.
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NEPZ - spolupráce se školami na Oko Země
Partnerské školy projektu NEPZ se stávají mimořádně důležitou součástí světového monitorovacího
projektu Oko Země, který se zabývá na několika kontinentech přímou ochranou ohrožených druhů zvířat, odhalováním protipytlácké činnosti a vzděláváním dětí a mládeže ve školách. Každá škola
NEPZ se může zapojit do světového monitoringu se svými partnerskými fotopastmi a pomoci při
velké ochraně ohrožených druhů zvířat. Školy takto sponzorují dva typy fotopastí UV595HD (monitoring zvířat) a Predator Micro (odhalování pytláctví).

Mikuláš s čerty a anděli ze ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm darovali peníze na další fotopast
pro OKo Země, tentorkát pro Afriku - Oko Gorily.
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PRÁVNÍ PROJEKTOVÝ PARTNER
TOMAN, DEVÁTÝ A PARTNEŘI
Vznikající svaz neziskových organizací Justice for Nature a všechny jeho projekty mají silného partnera, který spolku poskytuje právní služby a kryje nám záda v úsilí při ochraně přírody a zvířat doma
i v zahraničí. Jedná se o vyhlášenou advokátní kancelář Toman, Devátý a partneři.
Tato advokátní kancelář podporuje aktivity občanských hlídek proti jedům v krajině a hodlá pomoci
při ochraně zvířat, to znamená, že bude zastupovat kauzy směřující k usvědčení a potrestání travičů
v České republice. Jejich postoje k travičství se můžete dočíst na jejich webových stránkách na blogu
zde.
Travičství je trestný čin a podle toho se k němu musí přistupovat. Stejně tak s patřičnou vážností naložit s traviči, jenž jsou pachateli trestných činů či přestupků.
Tímto děkujeme za zrod skvělé spolupráce na ochraně přírody, volně žijících zvířat, ale také těch domestikovaných, jako jsou psi a kočky. Díky takovým zástupcům právní profese věříme, že se blýská
na lepší časy.
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SPOLUPRÁCE S HUSKY
Stejně jako v minulých letech pokračuje spolupráce s českou firmou Husky, která by měla v roce 2020
pomoci s vybavením monitorovacího týmu Oko Země. Takto se vybavení Husky dostane do přímých
akcí v Nepálu, Ugandě, Kongu či na Slovensku. Členové monitorovacích týmů jsou zároveň součástí
občanských hlídek proti jedům v krajině.
Tímto bychom rádi firmě Husky poděkovali za vstřícnost a zároveň vyzvali další firmy ke spolupráci
v roce 2020.
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NOVÝ WEB
www.JUSTICEFORNATURE.org
Od ledna 2020 spouštíme zcela nové webové spolkové stránky www.justicefornature.org, které budou
prezentovat komplexní informace o všech našich aktivitách, projektových činnostech a světové spolupráci na několika kontinentech.
JUSTICE FOR NATURE vyjadřuje celý náš spolkový i osobní postoj k přírodě a lidem, kteří by měli
více respektovat životní prostředí a zvířata.
S novým webem uvádíme v život také novou grafiku. To znamená, že vzniknou nová trička a další
zajímavé předměty s naší značkou. Všechno bude k dostání na webu skrze e-shop.
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VIZE 2020
Vize roku 2020 je doslova magická. Stojí před námi pokus o vytvoření dobrovolnických
indonéských hlídek na ochranu NP Gunung Leuser po vzoru Nepálu. Musíme natočit
několik propagačních filmů pro prezentaci protipytláckých hlídek. Zahajujeme mezinárodní spolupráci Oko gorily v Kongu či Oko tygra II v Nepálu. Čekáme na odpověď
o zahájení spolupráce na Kostarice, či v Ugandě. Naše monitorovací aktivity pokračují na
Slovensku a měli by se rozrůst do Rumunska. Taktéž stojíme u myšlenky projektu Rangers
for Congo, kterou bychom měli předložit Evropské Federaci Rangerů (ERF) v Německu.
Díky novému webu www.justicefornature.org bude příležitost ukázat světu naši neuvěřitelnou cestu, která začala v roce 2009 na Sumatře s projektem Green Life. V roce 2020
dochází též k fúzi spolků Prales dětem a Oceán dětem pod jednotnou hlavičku Prales
dětem. Stejně tak se z našich sumaterských projektů stává jeden, tedy Green & Blue Life.
Rok 2020 se stává důležitým také pro český projekt Spravedlnost pro přírodu - občanské
hlídky proti jedům v krajině.
Za celých 10 let jsme finančně nezávislí díky podpoře široké veřejnosti a rádi bychom
v tom pokračovali. Vydejte se společně s námi za vizemi, které dělají tento svět lepším
a spravedlivějším.
Díky za vaši přízeň a spolupráci v roce 2020.
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PŘÁNÍ 2020
Rok 2020 se pro nás stává doslova zlomovým. Otevírá se nám velká cesta světového monitorovacího
projektu Oko Země, dochází k transformaci některých činností na Sumatře, vzniká spolupráce na
monitorování medvědů na Slovensku či zahajujeme hon na traviče zvířat v České republice. Stojí
před námi obrovský a pozitivní kus práce a budeme vás opět potřebovat v akci.
Chtěli bychom vám všem do roku 2020 popřát odvahu, čest, splněné touhy, zdravé děti, smysluplnou
práci, plnící se sny a hlavně respekt a lásku. Ty bychom měli rozdávat nejenom lidem, ale také zvířatům a životnímu prostředí, které potřebujeme reálně ke svému spokojenému a zdravému životu.
Přejeme vám všem jen to nejkrásnější a nejčistší v roce 2020.

