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ÚVODNÍ SLOVO
Činnost SPD a projektu Green Life byla roku 2018
zahájena odvysíláním dokumentárního filmu Oko tygra
na ČT2 v pořadu Nedej se. Tým režiséra Jakuba Charváta
tím představil činnost protipytlácké hlídky Tygří komando a našeho monitorovacího programu Oko tygra, který
v NP Gunung Leuser na Sumatře chrání tygry sumaterské a další ohrožené druhy zvířat před pytláctvím.
Byl to velmi důležitý krok pro spolupráci se širokou
veřejností, kterou se snažíme mezinárodně zapojit do
ochrany světového přírodního dědictví deštných pralesů.
Byl to skvělý začátek roku, který přinesl neuvěřitelné příběhy, zvraty, zklamání i vítězství. Je to příběh Green Life.
Děkujeme všem za podporu v roce 2018!

Milan Jeglík

předseda spolku Prales dětem

UDÁLOSTI NA SUMATŘE
V ROCE 2018
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REZERVACE GREEN LIFE
Rok 2018 byl zahájen s rozlohou rezervace Green Life 92,5 ha.
V průběhu roku 2018 došlo k masivní podpoře projektu Green Life
a k dalšímu rozvoji ochranné zóny mezi NP Gunung Leuser a lidskou
civilizací mezi řekami Berkail a Sekelam.
K velmi důležitým vykoupením pozemků patřil děda kaučukář (2,8
ha), který byl předposledním výrazným rušitelem rezervace Green
Life. Dále jsme vykoupili důležitý pozemek u tzv. Wifi Hill (2 ha) nad
částí rezervace Green Camp II, kde vznikl přenádherný výhled na
údolí řeky Berkail. Rozplatili jsme i další pozemky u Green Life I na
straně k řece Berkail (10 ha). Takto jsme rezervaci v roce 2018 rozšířili
na 107,3 ha. Většina pozemků byla v roce 2018 doplacena a máme
v plánu další rozšíření rezervace a propojení obou částí Green Life
I a II. Jediný nedořešený pozemek je v údolí řeky Sekelam (Green
Life III), kde se dlouhodobě řeší hranice NP Gunung Leuser a jednání
s pozemkovým úřadem KPH. I přesto máme tyto pozemky již pod
kontrolou a lze je označit za součást Green Life. I přes fakt, že se jedná o velmi pozitivní zprávu, tak jsme museli řešit i určitá nebezpečí ze
strany sousedních majitelů, především od řeky Berkail u Čolese.

107,3 ha
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Zde došlo v průběhu roku ke třem kácením stromů ve
velmi důležitých partiích primárního deštného pralesa
v Medvědí rokli a pod Green Camp I. Tato území jsou
v hledáčku rozšíření rezervace v následujících letech. Bratr
Čolese zahájil těžbu a trvalo nám více než týden, než se
podařilo první vlnu kácení zastavit. Nakonec přišel prales
o 25 velkých stromů. Pokoušeli jsme se s nimi udělat
smlouvu o ukončení kácení, včetně kompenzací dřevorubcům, ale pokaždé byla tato dohoda druhou stranou
porušena. Nakonec se po třetím důrazném apelu podařilo
kácení ukončit i přes fakt, že nejde o území rezervace
Green Life. Posledním rušitelem rezervace Green Life je
kaučukář pan Alip, s nímž budeme o výkupu pozemků 15
ha jednat v budoucnu.
Nejštědřejším sponzorem na záchranu pralesa se stal
v roce 2018 pan Robert Bartoš s podporou v hodnotě
100 000 Kč. Dalším velkorysým mecenášem se stala firma
Sport Club s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí, která přispěla
na záchranu pralesa sumou 63 000 Kč.
Nemalý dík patří stovkám dalších zachránců pralesa, kteří
v roce 2018 přispěli na vykoupení arů území ve prospěch
rozšíření, či doplacení pozemků rezervace Green Life.
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ODPADOVÝ PROGRAM
V BATU KATAK
Sociální odpadový program byl v Batu Katak zahájen v roce
2017 a rok 2018 měl ukázat, zda má tato odpadová mise
šanci přežít. Hlavním vedoucím tohoto programu se stal
Indonésan Samuel, který si vzal celou protiplastovou misi
za své. Takto od nás získala vesnice Batu Katak finanční
prostředky na výrobu 120 drátěných košů a financování
jutových pytlů a odvoz odpadků. V souvislosti s rozšířením
lokálního turismu v Batu Katak nabyl problém odpadové
problematiky většího rozměru, což se nakonec díky Samově
práci daří řešit.
Tuto misi lze označit za velmi úspěšnou a Batu Katak patří
k jedněm z nejčistších vesnic v Indonésii.
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MEDANSKÉ ŠKOLY
A SÁZENÍ STROMŮ V REZERVACI
V březnu 2018 jsme zahájili další spolupráce se školami a univerzitami z Medanu, které projevily zájem o ochranu deštného pralesa.
Tygří dům se stal vzdělávacím centrem a zázemím pro tuto spolupráci a rezervace Green Life terénním pracovištěm pro vzdělávání
indonéské mládeže.
V létě 2018 se sjeli zástupci několika neziskových organizací, učitelé
se studenty do rezervace, aby zde vysázeli 100 pralesních ovocných
stromů na vykoupených pozemcích plantáží kaučuku u dědy kaučukáře. Akci organizovali pánové Hendra a Sutresno (Ari), s nimiž
hodláme spolupracovat i nadále.
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TYGŘÍ HLÍDKA
Naši členové protipytlácké hlídky Tygří komando prokazovali po celý rok 2018 velice kvalitní schopnost monitoringu za pomocí fotopastí v oblasti NP Gunung
Leuser, včetně ostrahy rezervace Green Life. Zbyněk Hrábek postupně opustil přímé monitorovací akce a to nejen z důvodu samostatnosti týmu, ale především
kvůli nevoli úřadů, že se hlídek účastní cizinec bez povolení Ministerstva lesů a vod v Jakartě. Vzhledem k tomu, že je tým již samostatný a energie Zbyňka
Hrábka je stále více zapotřebí též na postupném vytváření podmínek pro vznik druhé protipytlácké hlídky na Bangkaru, jsme k této změně přistoupili bez
větších protestů.
Tygří komando v roce 2018 prokázalo velmi dobré výkony na poli ochrany ohrožených druhů zvířat. Nejdříve perfektně strážili sloní rodinu v rezervaci Green
Life, poté odvedli výbornou práci na ochraně a monitorování tygra sumaterského v rámci řešení tygřího incidentu a na závěr předvedli doslova heroický výkon
při terénní činnosti na záchraně slonice Subu v provincii Aceh. Mimoto svědomitě strážili rezervaci Green Life a přinesli velké množství videozáznamů z fotopastí v rámci monitorovacího programu Oko tygra. Též se povedlo perfektně zorganizovat první World Ranger Day, na němž Tygří komando představilo svoji
práci rangerům NPGL a lokální komunitě. U této příležitosti byli členové protipytlácké hlídky také veřejně odměněni za kvalitně odváděnou práci na ochraně
přírody a ohrožených druhů zvířat.
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MONITORING
V KORUNÁCH STROMŮ
V lednu až březnu 2018 došlo k mimořádně zajímavému rozšíření monitorovacího programu Oko tygra, který se přenesl ze
země do korunového patra deštného pralesa. Na dobrovolnický program dorazil Martin Hajman, jehož zaměstnáním
jsou výškové práce. Rozhodli jsme se, že společnými silami
zahájíme monitorování života v závratných výškách stromů
v deštném pralese. Nejdříve jsme v ČR nakoupili potřebné  vybavení, značnou část výstroje jsme získali od sponzorů Jendy
Janouška a Vojtěcha Maurera.
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Vše potřebné bylo odesláno na Sumatru po prvním dobrovolnickém turnusu a předáno Zbyňkovi Hrábkovi, který měl společně
s týmem Tygřího komanda za úkol nalézt vhodné zrající stromy
pro instalaci fotopastí. Pak následovalo velké dobrodružství
v podobě šplhání na stromy, kdy Martin Hajman vyškolil zároveň
Zbyňka Hrábka a společně se vydali do neznámého prostředí
pralesních obrů do výšky přes 40 metrů nad zemí. Celou práci
jim ztěžoval dotěrný a bodavý hmyz, včetně termity rozežraných
větví. Byla to náročná, riziková a nesmírně zajímavá monitorovací činnost. Díky celému týmu, který se do akcí zapojil, se
podařilo dostat na vysuté lavičce a vytáhnout na kladce do koruny stromů také místopředsedkyni spolku Prales dětem Zuzanu
Kolouškovou, která zde pořídila nádherné fotografie.
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Monitoring probíhal do konce března a přinesl neuvěřitelné záběry ze života orangutanů,
což byl hlavní účel celé mise. K dalším unikátům patřily záběry gibonů, siamangů, zoborožců, hulmanů, makaků a mnoha dalších zvířat.
Videozáznamy z fotopastí byly použity pro filmy projektu NEPZ i pro veřejnost, či propagaci
činnosti spolku Prales dětem a ochrany deštného pralesa. Celá monitorovací mise v korunách stromů se mimořádně vydařila.
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ODHALENÍ PYTLÁCTVÍ
NA BANGKARU
V lednu 2018 vyrazili dobrovolníci v rámci programu Green & Blue na ostrov Bangkaru,
kde měli za úkol pomáhat při čištění pláží. Během této aktivity odhalil Zbyněk Hrábek
spolu s dalšími dobrovolníky pytláctví želvích vajíček. Akci se podařilo dotáhnout až do
konce, kdy byli dva pytláci nejen odhaleni a zadrženi, ale také uvězněni na 5 let trestu
odnětí svobody. Dalším dvěma se podařilo uniknout díky „nedostatku důkazů“. Jedním
z nich byl nejbohatší rybář ostrova Ballai pan Okil a druhý byl spolupracovník české neziskové organizace Lestari a ZOO Liberec, pan Topeng. I přes jasnou spoluúčast na vykradení
želvích vajíček nedošlo k jejich odsouzení. Po upozornění na vzniklý problém odmítla ZOO
Liberec tento trestný čin komentovat. Díky této události byl položen základní kámen pro
vznik protipytlácké hlídky Blue Patrol.
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RELAXAČNÍ SÍŤ V REZERVACI
Díky přítomnosti Martina Hajmana, který skvěle vedl monitorování v korunách
stromů, se podařilo nainstalovat v rezervaci Green Life pochozí relaxační síť
(4x4m), která se stala jedním z nejoblíbenějších míst dobrovolníků.
Sponzorem pochozí sítě se stali naši slovenští partneři Anna Čibová s rodinou.
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SLONI V REZERVACI GREEN LIFE
V březnu 2018 došlo k neuvěřitelné události, kdy do rezervace Green Life zavítala
rodina slonů sumaterských. Byla to slonice a dvě slůňata, která na několika místech
zdemolovala vstupní brány a zanechala zde na památku otisky svých obrovských
nohou. Projekt Green Life se tak dočkal naprosto ohromující události, kdy se do
oblasti naší rezervace vrátili sloni po více než 20 letech, od dob, co zde začal člověk
vysazovat plantáže kaučuku a zabral zvířatům jejich území. Díky rezervaci Green
Life se ukázalo, že vracet přírodu zpět do rukou divočiny je reálně možné a zvířata
si najdou cestu zpět a obnoví své prastaré migrační stezky. Tato sloní rodina nám již
byla delší dobu známá z fotopastí monitorovacího programu Oko tygra, ale zatím se
nám ukazovala pouze v oblasti řek Sekelam a Berkail. Tentokrát po druhé jmenované
řece dorazili sloni až do rezervace Green Life a strávili tam jeden celý týden. Poté si to
namířili zpět do NP Gunung Leuser proti proudu řeky. Nutno vyzdvihnout práci naší
protipytlácké hlídky, která měla za úkol slony střežit a nedovolit jakýkoli negativní
lidský krok proti této zvířecí rodině. Po celou dobu se podařilo utajit jejich přítomnost
v rezervaci a tím zabránit i snahám o turistický zájem o divoké slony na Green Life.
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LICENCE SMART PATROL
Dne 11. 4. 2018 jsme dosáhli na licenci Smart Patrol, která opravňuje naši Green Patrol –
Tygří komando a naši partnerskou neziskovou organizaci YHUA k oficiálnímu monitoringu
v NP Gunung Leuser. Tato zatím dvouletá licence byla podepsána v Medanu na hlavní správě
NPGL. Uvidíme, zda přineseme pro státní ochranu přírody nějaká mimořádně prospěšná
data směřující k ochraně nejohroženějších druhů zvířat, včetně tygrů, slonů a orangutanů.
Naším úkolem je též test funkčnosti státní ochrany NP Gunung Leuser. Současný tým Tygřího
komanda je pětičlenný a je připraven na náročný monitorovací program, včetně šíření informací ve vesnicích, či vyplácení kompenzací škod v případě tygřích incidentů. Spolek Prales
dětem zajišťuje technickou a finanční stránku věci, tedy fotopasti, baterie, vybavení a výplaty
nejen pro členy Tygřího komanda, ale také finanční podporu strážců NPGL, kteří se budou
společných hlídek účastnit.
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SVĚTOVÝ DEN STRÁŽCŮ PŘÍRODY
NA TYGŘÍM DOMĚ
Dne 31. července 2018 proběhl historicky první World Ranger Day v Indonésii.
Organizovali jsme ho ve spolupráci s YHUA a pozvali na něj zástupce státní
ochrany přírody, strážce NPGL, lokální autority, včetně široké veřejnosti.
S organizací pomáhali čeští a slovenští dobrovolníci, včetně členů YHUA.
Součástí této mediálně sledované akce byl též raftový závod na řece Berkail,
kterého se zúčastnilo 31 mužů. Vítězem se stal 16ti letý chlapec. Závodník
na prvním místě získal odměnu v hodnotě 1 milion Rupií. Druhé místo bylo
odměněno 500 000 Rupií a třetí místo 300 000 Rupií. Ke slavnostnímu předání
cen došlo přímo na ceremonii World Ranger Day v Tygřím domě. Každý účastník dostal výroční triko.
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Na této akci jsme poprvé prezentovali činnost Interantional Ranger Federation na
Sumatře a to i přes fakt, že jsme stále ještě nebyli oficiáními členy této světové federace
strážců přírody. Dále jsme vzpomenuli a uctili oběti strážců přírody na celém
světě. Za 10 let zahynulo při výkonu služby nebo bylo zavražděno 871 rangerů, což je
hrozivé číslo. Pokusili jsme se tímto navodit přátelskou atmosféru nutné mezinárodní
spolupráce a propojení na ochraně kriticky ohrožených druhů zvířat na celém světě. V
závěru akce jsme morálně i finančně odměnili členy Tygřího komanda a celého terénního týmu, včetně členů YHUA a Zbyňka Hrábka za odváděnou práci v rámci činnosti na
ochraně NP Gunung Leuser a rezervace Green Life. Věcné dary dostali i strážci NPGL.
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DOBROVOLNICKÉ
PROGRAMY 2018
Účastníci odvedli v rezervaci velký kus práce (pravidelné pročišťování stezek a hranice NP Gunung Leuser, kvalitní servis terénních
kempů, včetně nátěrů chatiček, atp.).
Dobrovolníci byli zapojeni do monitorovacích programů s fotopastmi a pomáhali při zpracovávání dat. Umožnění regulovaného
pohybu lidí v rezervaci ukazuje velký význam, protože jejich
přítomnost velmi výrazně omezuje vykonávání ilegálních aktivit
v rezervaci i v NP Gunung Leuser. Dobrovolníci se účastní pravidelných vzdělávacích a poznávacích treků v NP Gunung Leuser, což
je další druh hlídkové činnosti, který narušuje klid pytláků a dochází
díky tomu k odklonu ilegálních aktivit v okolí rezervace Green Life
v národním parku. Takto jsme schopni narušovat pytlácké aktivity
i do vzdálenosti několika hodin chůze do NP Gunung Leuser. Díky
dobrovolníkům pod vedením Zbyňka Hrábka se taktéž podařilo
odhalit pytláctví – vykrádání vajíček mořských želv na ostrově
Bangkaru.
Dobrovolníci se zapojili do čistících odpadových programů
ve vesnici Batu Katak i na projektu Blue Life, kde čistili pláže
od naplavených odpadků. Účastníci v roce 2018 odvedli dobrý kus
práce a pomohli tím s provozem a činností projektu Green Life.
Celkem se dobrovolnických programů zúčastnilo 147 dobrovolníků.
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SUPERDOBROVOLNICKÝ TÝM
GREEN & BLUE
Dobrovolnické programy roku 2018 byly mimořádně vydařené také díky skvělému superdobrovolnickému týmu. Naší pravou rukou je již třetím rokem Zbyněk Hrábek, který
vykonává spolehlivě svoji práci na monitorovacím programu Oko tygra a zastřešuje aktivity
v rezervaci Green Life ve spolupráci s Yayasan Hutan Untuk Anak. Je stále významnější
osobností pro oba naše projekty a získal si respekt místních lidí.
Hlavním klíčem výborně odvedené práce na Green Life i Blue Life však byli naši letošní
superdobrovolníci Ludmila Kuklínková, Aneta Tonzarová, Honza Hradecký, Dáša Najmannová, Jenda Janoušek, Nikola Husková, Lenka Pečánková a Zdeněk Softič.
Díky za jejich skvěle odvedenou práci, spolehlivost, odvahu a věrnost projektům Green Life
a Blue Life, které díky nim udělaly opět velký pokrok kupředu.
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OPERACE TYGR
V srpnu 2018 bylo Tygří komando nasazeno na tygří incident v oblasti u Pulau Pisang
v okresu Bohorok. Tygr zde ulovil krávu jen několik stovek metrů za hranicí NP Gunung
Leuser. Náš tým ve spolupráci s rangery měl za úkol celou oblast uzavřít a rozmístit fotopasti k monitoringu místa s mrtvou krávou. Po dobu 10 dní byl náš tým v terénu. Zbyněk
Hrábek použil poprvé termovizi pro přímé pozorování tygra, včetně nahrávání. Během
této akce jsme získali mnoho dat, včetně záznamů, kdy tygr zabil u své kořisti dva toulavé
psy, kteří nerespektovali právo na jeho kořist. Na závěr došlo k plašící akci za použití zbraní
a petard, aby byl tygr vyhnán zpět do národního parku. Po několika dnech bylo nalezeno
tygrem ulovené mrtvé divoké prase mezi rezervací Green Life a Tygřím domem u řeky
Berkail. Náš tým se opět vrátil do akce, ale zjistil, že zde tygr již není. Celá Operace tygr
byla završena kompenzací vzniklé škody místnímu farmáři v hodnotě 5 milionů IDR.
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OPERACE SLONI
V září 2018 jsme získali od novináře Ronieho informaci o ohrožení slonů v oblasti Subulusalam v provincii Aceh. I přes fakt,
že je to zcela mimo naši operační zónu jsme zjistili, že zde jsou
údajně dva sloni v plantážích palem olejových a hrozí jim smrtelné nebezpečí od místních farmářů, kteří jsou schopni je otrávit. Též jsme se dozvěděli, že to není nic nového v této oblasti.
V průběhu posledních několika let zde došlo k vybití celé sloní
rodiny, která zde žila v pralese, ale s příchodem vypalování a ničení džungle pro vznik plantáží začali lidé zabíjet i slony. Tohle
jsme nemohli přejít a zorganizovali jsme Operaci sloni.
Náš tým Tygřího komanda v čele se Zbyňkem Hrábkem se
vydal k Subulusalam, kde došlo k jednání s místními lidmi,
novináři a BKSDA Aceh. Ve skutečnosti se nejednalo o slonici
se slůnětem, ale pouze o dospívající slonici, jejíž matka již byla
před časem otrávena nebo se chytila do pasti. Zabíjení slonů
zde nebylo nikdy řešeno. Po silném tlaku na BKSDA a úřady se
podařilo uspořádat několik schůzek a byl vytvořen krizový plán
na záchranu slonice. Zůstalo však jen u plánování. Díky naší
organizaci se podařilo celou věc rozdmýchat a Tygří komando
za pomocí fotopastí monitorovalo celou oblast, komunikovalo
s místními lidmi a bránilo tomu, aby slonici Subu, jak jsme ji
nazvali, někdo ublížil.
Zbyněk Hrábek ve spolupráci s novinářem Roniem předvedli
heroický výkon, kdy došlo k takovému veřejnému tlaku, že
se skutečně začalo jednat o reálné záchraně Subu. Vrchní šéf
BKSDA Aceh pan Sapto však celou akci opět pozastavil. Jeho
nepochopitelné jednání nás přinutilo jednat v České republice, kdy jsme vznesli přímou stížnost indonéskému velvyslanci
v Praze směřovanou na Ministerstvo lesů a vod v Jakartě
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a nejvyššímu šéfovi BKSDA panu Wirantovi. Po několika týdnech jsme se dozvěděli, že je náš
report považován za vyhlášení války panu Saptovi, který se zapřísáhnul, že nikdy nepodepíše
naši žádost o ochranu mořských želv na ostrově Bangkaru v souostroví Pulau Banyak.
Nakonec v listopadu 2018 došlo k finální akci na záchranu slonice Subu, která byla uspána,
odchycena, vyvázána mezi ochočené slony a odvedena na svobodu do deštného pralesa.
Hlavním problémem celé akce byl fakt, že jsme udělali za měsíc tlaku a přímé akce více práce,
než státní i nevládní ochrana za 7 let problémů se slony u Subulusalam, kde jim před očima
zabíjeli slony a nikdo nic neudělal. Naše přímé jednání a stížnost na ministerstvo nám ale
zkomplikovalo získání licence na ochranu mořských želv, ale za život slonice Subu to rozhodně
stálo.
Náš tým předvedl skvělou práci v terénu, odvahu a obrovskou vytrvalost. Novinář Ronie označil naši činnost za klíčovou pro vyřešení celé problematické situace, která vyžadovala notnou
dávku odvahy a rizika.

Poděkování patří všem podporovatelům z České republiky a ze Slovenska, kteří přispěli na
Operaci sloni 200 000 Kč. Celá akce stála 150 000 Kč a 50 000 Kč bylo věnováno na zakoupení hlídkového člunu pro Operaci Bangkaru.
Zvláštní poděkování patří rádiu Beat, které přinášelo z Operace sloni pravidelné denní
reportáže na základě našich zpráv přímo z terénu.
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ČLENSTVÍ V IRF
Dne 26.11. 2018 byl spolek Prales dětem oficiálně přijat za člena International Ranger Federation (dále IRF).
Toto členství z nás činí člena světové rodiny rangerů a strážců přírody, kteří dnes a denně nasazují život na ochranu světového přírodního dědictví na celém světě.
Ke členství nám napomohl doporučující dopis od České federace strážců přírody s podpisem jejího předsedy Borka Fraňka. Hlavním důvodem našeho přijetí však
byla naše projektová práce na Sumatře, kde máme rezervaci Green Life a protipytlácký tým Green Patrol (Tygří komando).
IRF sídlí v Londýně a operuje ve více než 50ti zemích, kde propojuje strážce na celém světě.
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OKO ZEMĚ A NEPZ
Pomalu, ale jistě se blíží spuštění projektu Oko Země, který bude
zahájen od roku 2019 a je přímým pokračováním monitoringu
Oko tygra. Tedy se ze Sumatry z JV Asie přesuneme i na další kontinenty, abychom zde monitorovali za pomocí fotopastí přirozený
život a chování ohrožených druhů zvířat a pomohli národním parkům s odhalováním ilegálních činností pytláctví a dřevorubectví.
Takto již monitorujeme na Slovensku s programem Oko medvěda,
který přináší důkazy o životě medvědů hnědých, rysů ostrovidů,
vlků obecných či koček divokých. Oko Země hodlá přenést svoji
činnost též do Afriky a další kontinenty. Cílem je rozmístit ve spolupráci s IRF fotopasti na pět kontinentů a vytvořit do roku 2024
komplexní mezinárodní vzdělávací materiály pro školy s názvem
Etika Země. Našimi hlavními spolupracovníky na Oko Země jsou
žáci a studenti základních a středních partnerských škol projektu
NEPZ, kteří nám celý podzim pomáhají se získáváním fotopastí
UV595HD. Takto žáci i učitelé budou získávat 2x ročně výběr dat
z fotopastí pro vzdělávací účely a 1x ročně komplexní výroční film
Oko Země. V budoucnu předpokládáme, že se přidají k projektu
Oko Země stovky škol. Dále jsou součástí spolupráce soukromé
firmy a hlavním dodavatelem fotopastí UV595HD zůstává i nadále
firma Fotopast.cz. Od roku 2019 bude mít světový monitorovací
projekt Oko Země tři programy Oko tygra na Sumatře, Oko medvěda na Slovensku a Oko nosorožce v Ugandě.
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ZAHÁJENÍ OKO NOSOROŽCE V UGANDĚ
Dne 26. prosince 2018 podepsal spolek Prales dětem mezinárodní smlouvu o spolupráci na
ochraně nosorožců se soukromou rezervací Ziwa Rhino Sanctuary v africké Ugandě. V rámci
monitorovacího projektu Oko Země jsme jim dodali první čtyři fotopasti UV595HD a provedli
školení rangerů. Smluvně jsme se zavázali k dodání dalších deseti fotopastí stejného typu
v roce 2019, včetně nabíjecích tužkových baterií a SD karet. Fotopasti jsme společně se strážci umístili v rezervaci, kde budou monitorovat pohyb nejen nosorožců, ale také dalších zvířat
a lidí, aby tyto úchvatné a kriticky ohrožené živočichy ochránily před pytláctvím. Rangeři
fotopasti kontrolují každý den a mají tak přehled o pohybu lidí v rezervaci, která má 70 km².
Vykonavateli monitorovacího programu Oko Nosorožce v Ugandě je organizace Green & Blue
Life Uganda, jejíž členové budou fotopasti kontrolovat v rámci dobrovolnických programů.
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OKO TYGRA 2018
Monitorovací program Oko tygra se v roce 2018 opět mimořádně zadařil. Monitoring
byl zahájen nevšední misí v korunách stromů, kde jsme po tři měsíce měli možnost
získávat data o životě orangutanů a dalších primátů. Tým Tygřího komanda absolvoval
10 monitorovacích výprav do nitra NP Gunung Leuser s překvapivými výsledky o počtu
tygrů sumaterských. Podařilo se i nadále monitorovat jedno z dospívajících tygřat, které
se v roce 2015 objevilo na fotopasti na hranici rezervace Green Life. Jedná se o mladého tygra ve velmi dobré fyzické kondici. Jeho sestra tygřice již nebyla na fotopastech
zachycena. Tento mladý tygr s velkou pravděpodobností převzal teritorium po svém otci,
který byl na fotopasti zaznamenán naposledy v únoru 2015, tedy o dva měsíce poté, co
v prosinci 2014 zabil dvě krávy u Pulau Pisang, incident který jsem řešili obdobně jako
ten z letošního srpna. Letos se na fotopasti objevil mladý tygr, pravděpodobně jeho syn.
Jak je to možné, že se po čtyřech letech vrátil lovit jeho potomek na stejné místo, kde
jeho otec ulovil krávy před čtyřmi lety, nejsme schopni sdělit. Rozhodně je to však velmi
zajímavé zjištění. Videozáznamy z prvního tygřího incidentu nejsou ideální, takže se může
jednat o záměnu, ale není to pravděpodobné.
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Dále Tygří komando pokračovalo v monitorování sloní rodiny od řeky Sekelam, která
migruje přes řeky Berkail a Mardikan k řece Landak a dále k řece Bohorok. Jedná se
o čtyřčlennou sloní rodinu, s obrovským samcem, a dvěma slůňaty, samcem a samicí.
K dalším kriticky ohroženým druhům zvířat, které monitorujeme patří medvědi malajští,
speciálně sledujeme na fotopastech opakovaný pohyb medvědice s medvídětem. V roce
2018 došlo ke zmonitorování několika pytláckých skupin a u některých pytláků došlo též
k jejich ztotožnění. Veškerá data byla odevzdána Správě NP Gunung Leuser k dalšímu
šetření. Monitorování za pomocí fotopastí z rezervace Green Life prokazuje skutečný nárůst
biodiversity, včetně návratu kriticky ohrožených luskounů jávských či koček bengálských.
Mnohem častěji se nám též ukazují na záznamech kočky mramorované, byť zatím jen z NP
Gunung Leuser. Velmi zajímavým zjištěním je pravidelný pohyb zvířat v okolí terénního
kempu II. V rezervaci Green Life byla obnovena migrační stezka jelenů sambarů, běžně zde
žijí muntžakové, prasata divoká, makakové vepří a dlouhoocasí, hulmani ebenoví a vzácně
i hulmani stříbrní. Žijí zde taktéž suchozemské i vodní želvy. Celkově se populace zvířat v rezervaci Green Life zvyšuje, což je pozorovatelné především na fotopastech nebo v obdobích
mimo dobrovolnické programy.
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ZAHÁJENÍ MONITORINGU
NA SLOVENSKU
V roce 2018 jsme zahájili cílený monitoring za pomocí
fotopastí na Slovensku v Kremnických vrších, abychom
shromáždili informace a data o existenci ohrožených
a ze zákona chráněných zvířat v EU, která jsou v těchto
oblastech vystavena riziku nelegálního a trofejového lovu.
Postupně se celý monitoring transformoval do monitorovacího programu Oko medvěda, který má za cíl vzdělávat
děti a mládež a informovat veřejnost o skutečnostech změn
chování medvědů hnědých v závislosti na lidské činnosti
v krajině. Během roku 2018 jsme získali velké množství
záznamů ze života medvědů hnědých, které budou použity
pro výchovně vzdělávací film Karpatská divočina, který
půjde do škol v roce 2020. Monitorovací program bude
pokračovat i v dalších letech a jeho odpovědným vykonavatelem se stal Honza Suchý. Oko medvěda se odehrává ve
spolupráci se spolkom Prales deťom.

UDÁLOSTI v ČESKÉ REPUBLICE
V ROCE 2018
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OKO TYGRA
V ČESKÉ TELEVIZI
Dění v České republice odstartoval pro nás dlouho očekávaný dokument
režiséra Jakuba Charváta a jeho týmu (Matěj Dubenský, Jiří Šmíd, Adéla
Hodinová) pod názvem Oko tygra.
Dokument zachycuje činnost protipytlácké hlídky Tygří komando a našeho monitorovacího programu Oko tygra, který v NP Gunung Leuser
na Sumatře chrání tygry sumaterské a další ohrožené druhy zvířat před
pytláctvím. Premiéra filmu proběhla v České televize na programu ČT2
dne 7. ledna 2018 v 11:25.
V průběhu roku následovalo několik repríz a film můžete stále zhlédnout na zde: OKO TYGRA.
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JAN SUCHÝ POKRAČUJE
VE SPOLUPRÁCI
Jan Suchý poznal projekt Green Life v roce 2012 na základní škole Tyršova na ulici Kuldové v Brně a od té doby se o něj začal zajímat. V roce
2017 s námi vyrazil na Sumatru a stal se jedním z protagonistů filmu Oko
tygra. Na přelomu let 2017 a 2018 zorganizoval společně s Janou Kuvikovou studentskou sbírku na gymnáziu Vídeňská v Brně a získal na podporu záchrany pralesa 11 000 Kč. Stejně tak získali finanční prostředky na
zakoupení fotopasti. Spolupracovali na organizaci veřejného promítání
Before the Flood v areálu Nadace Partnerství v Brně, kterého se zúčastnilo několik základních a středních škol. Od roku 2018 se Honza začal učit
monitorovat zvířata za pomocí fotopastí a stal se jedním ze členů spolku
Prales dětem. Dne 10. 10. 2018 zorganizoval a vedl veřejný pochod pro
prales v ulicích města Brna. Je to nejmladší člen naší organizace a má
velký potenciál pro celou vizi a misi projektu Green Life.
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DOBROVOLNICKÉ PŘEDNÁŠKY

VEGAN FEST BRNO

Dne 18. ledna se v Brně v Lužánkách v Dobrovolnickém centru uskutečnila veřejná přednáška Anety Svatkové a Petra Wachsbergera o dobrovolnickém programu spolků Prales a Oceán dětem. Příchozí posluchače
informovali nejen o možnosti dobrovolnické účasti v Indonésii, ale
i o projektech jako takových, za což jim patří velké díky! Součástí přednášky byla i malá výstava fotografií.

3. března proběhl sedmý ročník festivalu VeganFest, který ukázal
veřejnosti, že veganský životní styl je nejen ohleduplný vůči zvířatům, ale i zdravý a zábavný. Festival pořádá tradičně Kolektiv pro
zvířata v prostorách Café Práh v Brně.
Letošní rok jsme zde jako spolek Prales dětem vystoupili s přednáškou o našich aktivitách a nechyběl ani info stánek, kde se návštěvníci mohli v průběhu jiných přednášek dozvědět více o našich
aktivitách na Sumatře, či v ČR. Děkujeme za pomoc dobrovolníkům
Janě Kuvikové, Honzovi Suchému a za prezentaci Aleně Hosnedlové.
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HOLISTIC EUROPE INTENSIVE

BLEŠÁK VELEŇ

Ke konci března jsme přijali pozvání do Betlémské kaple v Praze,
kde se 24. března odehrál inspirativní seminář Holistic Europe
intensive - inspirativní událost v oblasti zdravého životního stylu
a holistického přístupu k životu.

12. května proběhl již tradiční Bleší trh ve Veleni, který dopadl opět
na jedničku. Hojná účast, krásné počasí a dobrá nálada dotvářela
atmosféru Veleně.

Děkujeme Kamile Roberts za pozvání.

Díky zájmu veřejnosti a organizaci Jany Rendekové s přáteli
se podařilo na záchranu pralesa získat krásných 15 600 Kč.
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VEGGIE NÁPLAVKA LIFE A FUTURE V PRAZE
Tradičními akcemi, na kterých nemůžeme chybět se stala VEGGIE NÁPLAVKA v Praze, kde jsme se letos účastnili opět na obou akcích.
1. května proběhla VEGGIE NÁPLAVKA LIFE a 9. září VEGGIE NÁPLAVKA FUTURE na Rašínově nábřeží.
Obě akce pořádá Vegan Fighter společně s Českou veganskou společností, kterým děkujeme za pozvání se obou akcí zúčastnit.
Mimo jiné děkujeme dobrovolníkům Aleně Bendové, Anetě Tonzarové, Janu Jirátkovi, Martině Kick Rážové, Viktorii Mezerové, Kristýně
Kovandové, Šárce Hanzlíkové, Alexovi Hřivňákovi a Markovi Vavrušovi za pomoc na stánku. Za transport věcí na akci a zpět Petrovi Coubalovi
a Davidu Bártovi.
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VEGGIE FEST OLOMOUC

PECHAKUCHA NIGHT VOL. 25

12. května jste nás mohli potkat se stánkem v Olomouci v rámci
Veggie Fest Olomouc 2018. Kromě stánku s propagačními předměty na podporu naší organizace zde mohli návštěvníci shlédnout
i některé z našich projektových filmů pro dospělé, či pro děti.

25. května se spolek Prales dětem poprvé účastnil PechaKucha Night
Plzeň, kde jsme v rámci programu divákům představili aktivity spolku
trochu netradičně, tedy 20x20 (20 obrázků x 20 sekund).

Velké díky také patří Lence a Miroslavu Vymazalovi, Karlovi
Černému, Veronice Karpíškové, Štěpánu Balcaříkovi a taky dobrovolníkům Viktorii Mezerové a Marku Volfovi, kteří na stánku
pomáhali.

Akce se konala na Náplavce v Plzni a prezentaci si můžete poslechnout
zde.
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GREEN LIFE PÁRTY
1.–3. ČERVNA VANOV

Na začátku června se odehrála tradiční Green Life Párty, která se
opět vrátila do osvědčeného rekreačního střediska Úsvit u Vanova na
Vysočině. Účast byla hojná a akci navštívilo v průběhu víkendu cca
110 - 120 lidí. Stravování zajistila rodina Hudrlíkových. Na programu
nechyběl fotbálek, promítání filmu z fotopastí, včetně seznámení
s monitorovacím mezinárodním projektem Oko Země. Hostem letošní
akce byla Jana Puplánová ze společnosti Envirostyl, která si nachystala přednášku o bezobalovém nakupování a stylu života. V průběhu
celého dne probíhalo rituální tetování symbolu Green & Blue ve staroslovanské hlaholici v podání skvělého tatéra Miroslava Přidala.
Výtěžek z celého víkendového dění činil pro projekty Green Life
a Blue Life 85 234 Kč a nové 3 fotopasti.
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JÓGA PRO PRALES
21.6. se uskutečnila v rámci Mezinárodního dne jógy akce
na podporu záchrany pralesa Jóga pro prales. Byl to již druhý
ročník pořádaný studiem RelaxMe v Kolíně. Doporučená
minimální výše příspěvku byla 90 Kč za lekci (symbolických
10 m2pralesa). Instruktoři se vzdali svého nároku na honoráře a studio RelaxMe poskytlo své prostory a služby recepce
zdarma.
Tímto se podařilo na záchranu pralesa vybrat krásnou částku
8 100 Kč.

SPOLUPRÁCE SE STŘEDISKY
VOLNÉHO ČASU
Děti ve spolupráci s pedagogy středisek volného času v Holešově a
Rosicích u Brna, se rozhodly podporovat protipytlácké hlídky na Sumatře svými nádhernými výrobky v podobě keramických kopií odlitků
tygřích stop a výrobou keramických talířů s motivem mořských želv.
Výtěžek z prodeje těchto výrobků je určen na činnost Green Patrol
(Tygří hlídka) a podporu vzniku Blue Patrol.
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MĚSTO LIDEM - LIDÉ MĚSTU

VEGEFEST - FESTIVAL
SOBĚSTAČNOSTI

Na přelomu prázdnin 31. srpna a 1. září se konal šestý ročník Město lidem
- Lidé městu v centru Českých Budějovic. Do ulic se nakrátko vrátily travní
koberce a květiny, díky čemuž bylo mnoho příjemných zón k odpočinku.
I přes nepřízeň počasí byly ulice plné lidí, kteří byli velice otevřeni projektu
a myšlence Green & Blue life. Podpořili nás ať koupí metrů pralesa, obrazů
Art For Forests, pomocnožek, placek, etických pytlíků, nebo domácího
chleba s vegan pomazánkou.

Ve dnech 29. a 30. září proběhl v Praze na Vyšehradě již 8. ročník
festivalu udržitelného životního stylu pro celou rodinu pod názvem
Festival soběstačnosti, kterého jsme se letos účastnili poprvé i my
se stánkem Prales dětem. Skvělou atmosféru a zájem lidí o změnu životního stylu doprovázely workshopy, přednášky i hudba.
O projekt Green Life zde byl velký zájem a určitě se těšíme na další
ročník. Děkujeme Anetě Tonzarové.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Na stánku se vystřídalo hned několik dobrovolníků: Alena Hosnedlová,
Jitka Růžičková, Marta Štolfová, Anežka a Simonka Šťastná a Kuba Karda.
Všem patří velké díky, včetně Martina Baťky, bez kterého bychom jen těžko
odjeli.

COLOURS OF OSTRAVA
Již druhým rokem se účastníme festivalu Colours of Ostrava. Čtyři
nabité dny muziky, barev, vedra i deště, kde je pro nás důležité šířit
osvětu i mezi lidi, kteří se o nás nedozví na akcích zaměřených na
ochranu přírody, veganství atp. Zajímali se, přispívali a diskutovali
s námi na témata spojená s ekologií, dobrovolnictvím a ochranou
přírody.
Za pomoc na stánku děkujeme Aleně Hosnedlové, Haně Hajovské,
Martě Štolfové, Martině Bockově a Anetě Tonzarové.
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AKCE V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ
Dne 9. září v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně, proběhla akce Resuscitujeme planetu, pořádaná Nadací Partnerství, na které jsme
návštěvníky v rámci svého stánku informovali o aktivitách na Sumatře, ale i v ČR. Možnost prezentovat aktivity spolku Prales dětem zde zařídily
naše skvělé pomocnice Dana Demeterová a Zdeňka Bornová. Na stánku vypomohli Jana Kuviková, Honza Suchý a Honza Hradecký.
Dne 22. září na stejném místě proběhla opět ve spolupráci s Nadace Partnerství a 30:2 Pro Planetu další akce Rovnodennost s Green Life. Na
tento den byl připraven bohatý program, kdy si návštěvníci mohli ušít svůj plátěný pytlík na bezobalový nákup, čekal je Free Bazárek a samozřejmě přednášky a info stánky. Kromě spolku Prales dětem zde vystoupila s přednáškou i mezinárodní organizace Sea Shepherd (CZ), zabývající se
ochranou oceánů a bytostí v něm žijících.  Též vystoupila taneční skupina Hoops Brno a Citadela Mefisto Pole Dance. Možnost bezobalového
nakupování přišla odprezentovat i nově vzniklá bezobalová prodejna NOsáček, jejíž spolumajitel Jakub Karásek je jeden z našich skvělých
dobrovolníků.
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VEŘEJNÁ PROMÍTÁNÍ SPOLKU PRALES DĚTEM
Každoročně organizujeme veřejná promítání po celé ČR, kde se lidé mají možnost dozvědět o projektových aktivitách a zároveň se setkat se zakladateli našich projektů osobně. Šňůra jarního promítání
byla nazvána Milujeme Zemi. V jejím rámci byl promítán film o záchraně zubrů evropských v Rusku,
samozřejmě s informacemi o aktuálním dění na Sumatře.
Místa promítání: Brno, Česká Lípa, Děčín, Holešov, Hrochův Týnec, Chomutov, Kyjov, Most, Nymburk, Praha,
Rožnov pod Radhoštěm, Teplice, Trutnov, Veleň a Zlín.

Podzimní šňůra se jmenovala Zelený Rovník, kde jsme lidem sdělovali nejenom dění na Sumatře,
ale také jsme zveřejnili určitou snahu a plány proniknout s našimi aktivitami do rovníkové Afriky do
Ugandy ve spolupráci s organizací Green & Blue Life Uganda a do Ekvádoru na jihoamerickém kontinentu. Naším záměrem bylo posunout aktivity ochrany pralesů dále do rovníkových oblastí ve světě,
ale úplné rozhodnutí přinese rok 2019.
Podzimní šňůra byla promítána v Brně, Děčíně, Hrochově Týnci, Mostu, Praze, Rožnově pod Radhoštěm a ve
Veleni.

BEFORE THE FLOOD - JE S NÁMI KONEC?
V roce 2018 byla zahájena šňůra veřejných promítání filmu Before the Flood po celé České republice. K tomu jsme získali svolení od samotných tvůrců filmu v čele s Leonardem DiCapriem . Cílem
těchto neziskových přednášek bylo uvědomit veřejnost o skutečném stavu životního prostředí
v souvislosti s těžbou fosilních paliv a o odpovědnosti nás všech, kteří volíme své politické zástupce
a určujeme tím běh společenských událostí nejenom v naší zemi, ale i ve světě. Dobrovolné vstupné
bylo použito na záchranu pralesa.
Film Before the Flood byl promítán v těchto městech: Česká Lípa, Hejnice, Holešov, Kyjov, Brno, Praha, OC
Chodov - CLAF prostory.

SPOLEK PRALES DĚTEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

TATTOO GRAND PRIX BRNO
Ve dnech 20. a 21. října jsme se zúčastnili velké tetovací akce Tattoo Grand Prix Brno na brněnském výstavišti, kde jsme měli stánek spolků
Prales a Oceán dětem. V rámci spolupráce tam s námi byli ještě naši kolegové z VeggieDick Veronika Karpíšková a Karel Černý, kteří informovali
o aktivitách Blue life a prodávali veganské občerstvení a Lucie Klemešová s kavárnou Přítomnost, v rámci které prodávala plátěné tašky s mořskými motivy na podporu Blue Patrol.
Též jsme dostali možnost představit na pódiu návštěvníkům problematiku plastů v oceánech a projekt Blue Life na Sumatře. Naše prezentace se
nesešla s velkým zájmem, poněvadž většina návštěvníků sem dorazila kvůli tetování a nikoli kvůli životnímu prostředí a jeho ochraně. I přesto
nutno poděkovat organizátorům v čele s Miroslavem Přidalem za snahu řešit celý festival s co nejmenším množstvím plastového odpadu.  
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SVĚTOVÝ KLIMATICKÝ
POCHOD V KATOWICÍCH
Dne 8. 12. 2018 jsme se vydali vstříc světovému
klimatickému pochodu do polských Katowic. Měli
jsme unikátní možnost sdělit svůj osobní postoj
systémovým úřadům a politikům, včetně světových
vlád, které dnes a denně popírají klimatické změny
způsobené lidstvem a očerňují každého, kdo takto
veřejně hovoří a píše.
V počtu 41 osob blízkých spolku Prales dětem jsme
cestovali z Prahy přes Brno do Katowic. Již v Praze se
o náš autobus zajímala tajná policie, další zásah jsme
dostali při kontrole na česko-polských hranicích, kde
nás celníci bezdůvodně zdrželi minimálně 2 hodiny
a zamezili nám včasný příjezd do Katowic. Jednomu
z našich pasažérů, novináři Antoniovi z Mozambiku,
byl dokonce zamezen vstup do Polska.
Nakonec jsme dorazili do Katowic v půlce pochodu a připojili se k průvodu u kongresového centra
COP24, v němž jednali o budoucnosti lidstva zástupci
190 států světa. Zde jsme se vrátili do totalitních
dob, kdy nebyl lidem umožněn svobodný prostor
k vyjádření osobního postoje ve věci veřejné.
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VÁNOČNÍ TRHY - PRAHA A BRNO
Spolek Prales dětem se vydal s projektem Green Life na vánoční trhy do Prahy na
Staroměstské náměstí a do Brna na Zelný trh a Moravské náměstí, kde šířil mezi
kolemjdoucí myšlenku Green Life, tedy že i Vánoce mohou být etické, ekologické
a smysluplné.
Vánočních trhů bychom se však nemohli účastnit bez podpory těchto lidí, kterým
tímto děkujeme: Za dopravu věcí Lucii Klemešové, Davidu Bártovi a jeho firmě Barta
Limousine s.r.o, Petrovi a Blance Coubalovým.
A vám všem, kteří jste mrzli :) Honza Suchý, Janča Kuviková, Viktorie Mezerová, Štěpán Balcařík, Adéla Klemešová, Zdeněk Ustohal, Monika Jahnová, Žaneta Brhelová,
Jakub Karásek a Bezobalovému obchodu NOsáček, Veronika Karpíšková, Monika
Čeňková, Jan Jirátko, Kristýna Kovandová, Zuzana Tichánková, Dana Charvátová,
Martina Kick Rážová, Veronika Petrová, Zuzana Chalušová, Eliáš Cvek, Alena Bendová, Aneta Tonzarová, Marie Nováková Kovářová, Filip Novák, Michal Červenka, Alex
Hřivňák, Klára Jandlová, Jitka Růžková, Kateřina Sekáčová, Markéta Štekrtová, Bára
Šrámková, Klárka Zelenková, Zuzana Koloušková a Milan Jeglík.

VÁNOČNÍ VEGGIE VÁNOCE
Dne 2. prosince se v Galerii Mánes a v Tančícím domě v Praze konaly tradiční Veggie Vánoce,
které pořádá organizace Vegan Fighter. Na návštěvníky 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. Děkujeme Markétě Štekrtové a Kláře Zelenkové za
pomoc na stánku.
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NĚMECKO PRO GREEN LIFE
Kamarád a člen spolku Oceán dětem Marek Kawecki, který žije v Německu se rozhodl, že
i mezi naše německy mluvící sousedy vnese povědomí o projektu Green Life a Blue Life,
tedy i o problematice odpadků v oceánech a že se každý člověk může zapojit do toho, aby
byl svět na druhém konci planety zase o něco čistší.
Společně se svými přáteli v průběhu roku uspořádali Běh pro tygra, který nezůstal jen
u běhu, ale sbíraly se i odpadky po trase, které jsou problém i ve vyspělých zemí jako je
Německo, Česká republika ...vlastně všude.
Další akcí bylo Skákání pro tygra, kde se symbolicky vybíralo 1 € za workoutovou sestavu.
Díky této sportovní události se podařilo vybrat nádherných 483 €.
No a závěrečnou akcí byla účast na blešáku, kde se prodejem věcí, které doma už nijak
zvlášť neslouží, vybralo na projekt Blue Life 500 €.
Tímto děkujeme Markovi a jeho přátelům za skvělé akce v roce 2018!
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SCIO ŠKOLA A NADACE VIA

POCHOD PRO PRALES

20. prosince se odehrála nádherná závěrečná akce v Olomouci, kde žáci a vedení základní školy ScioŠkola Olomouc uspořádali benefiční besídku pro rodiče a přátele školy, kde
záměr žáků byl vybrat co největší finanční obnos na záchranu pralesa...

Dne 30. 12. 2018 proběhl třetí ročník Pochodu pro prales organizovaný Střediskem volného času TYMY z Holešova, Rusavskou
sportovní a Alešem Hrbáčkem. Výstup byl zahájen tradičně z Rusavy
a končil na vrchu Hostýn, kde došlo v Poutním domě k veřejné přednášce o deštném pralese vedené Alešem Hrbáčkem.

Celý večer se nesl v neskutečně krásném a přátelském duchu, děti měly připraveny své
vlastní výrobky na prodej, prodával se čaj, káva, dobrůtky vlastnoruční výroby a nechybělo ani několik vystoupení žáků. Vrcholem večera pak bylo i vystoupení učitelů, kteří
tak celou akci krásně zakončili. Během večera se tak vybralo nádherných cca 36 000 Kč.
Moc děkujeme za tento večer, za zájem a především za podporu nejen školy, ale i rodičů, kteří tento den dorazily podpořit děti a záchranu pralesa! Moc si toho vážíme.
Akce byla pořádána pod záštitou Nadace Via, která vyzývá školy k uspořádání benefičních akcí v rámci projektu Dobro-druzi. Finance, které školy získají v rámci své akce
nadace zdvojnásobí do výše 20 000 Kč.
Finální částka ScioŠkoly Olomouc tak byla 56 000 kč na Záchranu pralesa.

Akce se účastnilo 30 vytrvalců, které neodradila ani nepřízeň počasí
na deseti kilometrové trase. Na startovném bylo vybráno 1500 Kč.
V roce 2019 by měl proběhnout 3. ročník.
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY
PRO BLUE PATROL
Závěr roku 2018 se stal základem pro vznik nové protipytlácké hlídky Blue Patrol ve spolupráci s partnerským spolkem Oceán dětem.
Hlavním sponzorem této nové mise se stala ePojisteni.cz s.r.o., která
přispěla finanční částkou 300 000 Kč, dále samotné spolky Oceán
a Prales dětem.
Dále bylo použito 50 000 Kč ze sbírky na záchranu slonice Subu,
které zbyly z Operace sloni, o čemž byli dárci veřejně informováni na
sociálních sítích i webových projektových stránkách. Naším úkolem bylo
nashromáždit finanční prostředky, které umožní v první polovině roku
2019 nakoupit vybavení a výstroj pro Blue Patrol, hlídkový strážní člun
a opravit strážní stanici na ostrově Bangkaru.
Jak se celá mise Blue Patrol podaří zrealizovat se teprve uvidí.

Obrovské poděkování patří všem jednotlivým dárcům,
kteří měsíčně svými drobnými i většími částkami podporují spuštění Blue Patrol od roku 2019!
Bez vás bychom to nedokázali.
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INFOCENTRUM A KANCELÁŘ V BRNĚ

VITALVIBE PRO PRALES

Brněnská kancelář a informační centrum spolku Prales dětem úspěšně pokračuje
v roce 2018 ve své činnosti. Častěji do ní nachází cestu lidé toužící se dozvědět více
o našich aktivitách či třeba budoucí dobrovolníci mířící na Green & Blue dobrovolnické programy na Sumatře.

V roce 2018 se ke spolku Prales dětem opět
připojila firma Vitalvibe, která se rozhodla, že
z každého produktu pocházejícího z pralesních
oblastí zakoupeného 16. 4. – 16. 5. 2018 na jejich e-shopu přispěje 20 Kč na program Zachraň
prales.

Během roku 2018 jsme pro naše podporovatele vytvořili a rozeslali 630 certifikátů
Zachránce deštného pralesa na celkem 948,1 arů pralesa. Pro podporovatele chodu
Tygří hlídky jsme vydali 53 certifikátů Virtuálního strážce tygrů.

Za celoroční práci děkujeme Štěpánu Balcaříkovi a za výpomoc během
roku 2018 Janě Kuvikové a Honzovi Suchému.

Takto se podařilo vybrat částku 10 000 Kč.
Společně s námi se pak podíleli na propagaci
a promítání filmu BEFORE THE FLOOD v Brně.

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
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SPONZOŘI A PARTNEŘI V ROCE 2018
Spolek Prales dětem v průběhu roku 2018 podpořilo opět několik firem. Mnohé zůstaly, některé ve spolupráci nepokračovaly, jiné se připojily se svými finančními dary, propagací, či zviditelněním v rámci svých služeb a možností. Nejdůležitějším finančním přínosem je organizování dobrovolnických programů, díky
kterým se daří financovat chod organizace v ČR, ale i na Sumatře.
Nejvýznamnějším partnerem v rámci finanční podpory se v roce 2018 stala ePojisteni.cz s.r.o., která ke konci roku 2018 poskytla finanční částku 300 000 Kč. Tato suma byla použita na vznik Blue Patrol v roce 2019.
Významným partnerem, jehož podpora funguje už třetím rokem je firma Nano Energies, která v rámci své charity za rok 2018 poskytla
podporu 107 447 Kč, které byly připsány až v roce 2019, tedy se o nich zmíníme v další výroční zprávě.  
Stálým a důležitým partnerem je firma Fotopast.cz, která nám poskytuje výraznou slevu na fotopasti pro monitoring na Sumatře, či pro
nově vznikající Oko Medvěda na Slovensku a Oko Země.
NEPZ - Nejbohatší ekosystémy planety Země, jsou tradičně největším šiřitelem myšlenky Green Life a nově financují monitorovací
program Oko Země.
HUSKY - tato firma poskytla dva velké kempingové stany pro dobrovolnické programy na Sumatře.
Významným partnerem pro program ZACHRAŇ PRALES se stala firma Sport Club s.r.o., která darovala 63 000 Kč na rozšíření rezervace.
Novými partnery projektu Green Life se staly bezobalové prodejny, Bezobalový obchod NOsáček v Brně a Neobaleno v Praze. V obou prodejnách se tak
můžete setkat s informacemi o našich aktivitách, či zakoupit některý z našich propagačních předmětů. Nováčkem podporujícím aktivity spolku Prales dětem
jsou Mýdla s duší, kdy z každého zakoupeného mýdla, či tuhého šampónu putuje 5 Kč na záchranu pralesa. Taktéž nás podpořila aktivita PRO OCEÁN, což
jsou ručně vyráběné šperky z recyklovaných plastů, korálků a kamene, ze kterých majitelka podporuje fungování Želví hlídky, tedy nově vznikající Blue Patrol
v souostroví Pulau Banyak.
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NOVINKY V PRODEJI 2018
V průběhu roku jsme náš sortiment rozšířili o další skvělé věci.
Mezi naše nováčky přibyly plechové hrnky GREEN PATROL a perfektní opakovaně použitelný kelímek
rCUP s dokonale těsnícím uzávěrem, který je částečně vyrobený z recyklovaných jednorázových papírových kelímků.
Náš textilní sortiment jsme rozšířili o novou edici triček GREEN PATROL, a to opět od etického SLOW
FASHION textilu od firmy STANLEY AND STELA.
Historicky poprvé jsme vydali knížku pro děti i dospělé, která
vypráví příběh o červené Karkulce jinak. Hlavním hrdinou není
myslivec, ale vlk s Karkulkou, která bojuje proti lidské zášti,
chamtivosti, pověrám a strachu. Tato knížka byla vydána na
podporu rekonstrukce strážní stanice na ostrově Bangkaru, kde
hodláme vytvořit zázemí pro plánovanou protipytláckou hlídku
Blue Patrol.  
V roce 2018 se pokračovalo ve vydávání časopisu Green Life.
V roce 2019 přerušujeme distribuci časopisu Green Life z důvodů nezdařené distribuce a s tím spojenou malou základnou
předplatitelů. Hlavním důvodem je časová vytíženost. Místo
časopisu bude vycházet 3x do roka projektový zpravodaj.
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VIZE A PLÁNY NA ROK 2019
Rok 2018 lze označit za mimořádně úspěšný pro veškeré naše aktivity na Sumatře, ale jsme si vědomi, že budeme muset v roce 2019 vyřešit některé dlouholeté
vleklé problémy, které již nelze odkládat. K asi největším komplikacím patří selhávání velmi důležitého spolupracovníka Ali Rusliho, předsedy YHUA na Sumatře.
Tento člověk s námi stojí u projektu Green Life od jeho samotného počátku, ale
v poslední době se ukazuje, že jeho úmysly s projektem nejsou čisté. Jeho jednání
se začíná stávat pro samotný projekt nebezpečné a nepřijatelné, ale vzhledem
k faktu, že jsou na něj psány pozemky rezervace Green Life, tak musíme najít nejlepší řešení, jak tuto spolupráci buď ukončit, nebo ho přimět ke změně jednání.
Projekt Green Life je pod kontrolou Zbyňka Hrábka, správce projektu a inspektora
spolku Prales dětem na Sumatře, který nám avizuje nutné kroky ke změnám,
které budou muset být učiněny. Tohle je hlavní úkol pro rok 2019. Dále máme
před sebou velký kus práce s rozjetím světového monitorovacího projektu Oko
Země, či, ve spolupráci se spolkem Oceán dětem, s uvedením protipytlácké hlídky
Blue Patrol na ostrově Bangkaru do provozu. To však bude záviset na udělení
licence od BKSDA Aceh, což nám trochu zkomplikovala záchrana slonice Subu.
Nesmírně důležitým úkolem je doplacení pozemků rezervace Green Life a jejich
právní zajištění před případnými nekalými úmysly výše uvedeného Ali Rusliho.
Opět se rezervace Green Life stane krátkodobým domovem pro české a slovenské
dobrovolníky, či bude pokračovat monitorovací program Oko tygra v hloubi NP
Gunung Leuser.
Naším velikým úkolem v České republice je vytvořit spolehlivý tým a přivést
k podpoře a spolupráci etické firmy, které bychom rádi zapojili do aktivit v ochraně světového přírodního dědictví napříč kontinenty. Naše vize je jasná. Stojíme
tam, kde je třeba a kde lidé ubližují přírodě a zvířatům. Naše práce se odehrává
především v terénu a též na sociálních sítích, kde motivujeme veřejnost ke spolupráci a podpoře dobré cesty spolku Prales dětem a jeho projektů.

SPOLEK PRALES DĚTEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

FINANČNÍ ZPRÁVA 2018
PŘÍJMY 2018
ZÁCHRANA PRALESA ..........................................................................................................................................................................
TYGŘÍ HLÍDKA .....................................................................................................................................................................................
NA ZÁCHRANU SLONICE „SUBU“.........................................................................................................................................................
NA ZAHÁJENÍ BLUE PATROL ................................................................................................................................................................
DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY ...........................................................................................................................................................
PŘÍSPĚVKY/VEŘEJNÁ PROMÍTÁNÍ/BESEDY/AKCE/DRAŽBY...................................................................................................................
PŘÍSPĚVKY NA FOTOPASTI ..................................................................................................................................................................
PRODEJ: KALENDÁŘE, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY, TRIČKA, ČASOPISY atd.................................................................................................

CELKEM:

1 998 531,48 Kč
409 086,64 Kč
120 000, 00 Kč
300 000,00 Kč
1 021 263,06 Kč
191 361,03 Kč
68 400,00 Kč
161 463,40 Kč

4 270 105,61 Kč

VÝDAJE 2018
PROVOZ REZERVACE GREEN LIFE, finance pro YHUA a na chod DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ ...................................................
TYGŘÍ HLÍDKA......................................................................................................................................................................................
ZÁCHRANA PRALESA ......................... .................................................................................................................................................
NA ZÁCHRANU SLONICE „SUBU“ včetně nákladů spojených s terénní činností Green Patrol ............................................................
NA VZNIK BLUE PATROL ......................................................................................................................................................................
BANKOVNÍ POPLATKY/kurzové ztráty .................................................................................................................................................
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY (barvy do tiskárny, obálky, atd.)...................................................................................................................
NÁKLADY NA ZBOŽÍ (kalendáře, textil, časopis, letáky, ponožky, pohlednice).....................................................................................
PRONÁJEM KANCELÁŘE (nájem, energie, voda), OPRAVY/ÚDRŽBA....................................................................................................
NÁKLADY NA MZDY..............................................................................................................................................................................
POŘÍZENÍ MAJETKU (SD karty, zámky, 26x fotopasti, horolezecké vybavení, harddisky, baterie, vybavení pro hlídku)......................
KONFERENCE YHUA (MEDAN), NOTÁŘKA NA SUMATŘE, LETENKA PRO SUPERDOBROVOLNÍKA, MATERIÁLY PRO TYGŘÍ DŮM........
POŠTOVNÉ, ÚČETNICTVÍ, DOMÉNY, WEBHOSTING, TISK....................................................................................................................
PRONÁJEM AREÁLŮ NA VEŘEJNÉ AKCE, NÁKLADY NA SPOLEČENSKÉ AKCE.......................................................................................

CELKEM:

835 278,70 Kč
495 139,69 Kč
1 705 117,11 Kč
275 029,34 Kč
300 000,00 Kč
18 189,15 Kč
17 073,84 Kč
51 273,60 Kč
90 180,75 Kč
120 000,00 Kč
129 136,00 Kč
117 919,52 Kč
69 512,00 Kč
49 687,00 Kč

4 273 536,70 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Spolek Prales dětem 2018

