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Máme zde krásný deštivý začátek
června 2020 a po čtvrt roce se Vám
opět ozýváme se Zpravodajem Justice
for Nature. Máme za sebou další neuvěřitelné a důležité události, s nimiž
Vás chceme seznámit.
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COVID-19 A GREEN LIFE & BLUE LIFE
Světová pandemie covid-19 zasáhla naše
projekty stejně jako všechny ostatní. Po
dramatickém návratu dobrovolníků domů
ze Sumatry následovala celá řada omezení,
restrikcí a komplikací pro každého z nás. To
se odrazilo především na financování projektů Green Life a Blue Life, zejména s ohledem
na zrušené dobrovolnické programy v létě
2020.
Díky této nemilé skutečnosti chybí ve spolkové kase přibližně 600 000 Kč, které měly
být významnou podporou pro sumaterské
projekty. Právě z tohoto důvodu jsme museli
přerušit odpadové programy na Blue Life v
místních ostrovních vesnicích, museli jsme
omezit financování rangerů Blue Patrol, tedy

zejména státních rangerů. Vše bylo uvedeno
do jakéhosi nouzového režimu, aby šlapaly
ty nejdůležitější úkoly, což se nakonec i povedlo.
Tohoto času můžeme prohlásit, že se nám
první vlnu krize podařilo přežít a udržet projekt Green Life v plném nasazení, což se sice
o Blue Life říci nedá, ale i tak je Blue Patrol
v terénu a chrání mořské želvy na ostrově
Bangkaru.
Jak proběhne druhé kolo pandemie, se uvidí
v druhém pololetí. Jedno je však již teď jisté,
bez podpory lidí Blue Patrol neudržíme, což
by byla velká škoda a především prohra pro
mořské želvy!
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NOVÁ STRÁŽNÍ VĚŽ
Již od března 2020 se v údolí řeky Sekelam
budovala nová strážní věž, která bude sloužit
monitoringu, hlídkové činnosti a ekoturistice.
Byly to dva měsíce tvrdé práce, počínaje
rozebráním starého kempu III a přesunem
použitelného materiálu o několik set metrů
po proudu Sekelamu do krásného meandru
s výhledem na řeku. Následoval transport
materiálu z vesnice Tegapan, včetně pytlů
cementu, železných armatur, plechové střechy a prken. Vše realizoval náš tým rangerů
Green Patrol ve spolupráci s místními lidmi.

Dřina, dřina a zase dřina. Pokoušíme se tak
po vzoru Nepálu vytvořit u rezervace Green
Life podmínky pro řízený ekoturismus, který by ve spolupráci s místními lidmi směřoval k funkční ochraně přírody. Pokud se tedy
ukáže tato vize jako funkční, tak bychom rádi
v průběhu roku 2021 vystavěli další dvě věže
u řeky Sembelang a Berkail.
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TYGŘÍ INCIDENTY
V průběhu dubna až května došlo k dalším dvěma tygřím incidentům, kdy v okrese Bohorok tygr
srazil krávy mimo území NP Gunung Leuser. Zatím jsme nikdy v průběhu tak krátké doby nezaznamenali takovou rychlou periodu podobné události. Zbyněk Hrábek vypracovává zprávu s odůvodněním těchto incidentů pro Správu NPGL a místní komunity.
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Největším problémem zde je zvýšené pytláctví a úbytek přirozené potravy tygrů, kterou
jsou především jeleni sambaři, muntžakové rudí a prasata divoká. Pokoušíme se představit
novou preventivní koncepci, jak těmto incidentům předcházet, ale zda bude přijata komunitami a bude úspěšná, se teprve uvidí. Připravujeme nový program pro místní komunity s
názvem Komunitní Ranger po vzoru NP Bardia v Nepálu.
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SPONZORSKÉ DARY HUSKY A GUMOTEX

V měsíci květnu se odehrály dvě velké sponzorské události. Nejdříve jsme získali člun
typu Alfonso od firmy Gumotex pro účely monitoringu vodních ploch s projektem
Spravedlnost pro přírodu a pro účely natáčení NEPZ a Oko Země.
Člun v prodejní hodnotě 31 000 Kč jsme získali za 10 500 Kč. Jednalo se o výstavní exponát, který nám byl tímto způsobem poskytnut s výraznou slevou.
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Hlavní událostí se však stal sponzorský dar od firmy Husky, která poskytla vybavení a oblečení
pro Občanské hlídky Spravedlnost pro přírodu a tým Oko Země v prodejní hodnotě 128 353,56
Kč. Jedná se o vybavení pro sedm členů týmu.

Tímto se stala firma Husky jedním
z hlavních sponzorů spolku Prales
dětem pro rok 2020. Ještě čekáme
na nášivky a potisky. Poté bude
celá kolekce představena i veřejnosti.

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE
LEDEN - BŘEZEN 2020

SBÍRKA PRO KONGO
V měsíci dubnu došlo k tragické události zavraždění 13 rangerů v NP Virunga v Demokratické
republice Kongo.
Spolek Prales dětem se bleskově rozhodl konat a ve dnech od 1.5. do 5.5. se v rámci celosvětové
dárcovské výzvy #GivingTuesdayNow konala námi pořádaná sbírka prostřednictvím DARUJME.cz,
na podporu strážců do Demokratické republiky Kongo, jmenovitě do NP Virunga a státní rezervace
Kisimba Ikobo.

Během této časově limitované sbírky se podařilo vybrat úctyhodnou částku

82 321 Kč, do které se zapojilo 134 lidí.

Sbírka se konala prostřednictvím DARUJME.CZ, které si ze získaných darů strhává 2% pro svůj
chod a správu tohoto portálu. Finální získaná suma tak činí 79 421 Kč (2895 €) .
Tuto částku jsme zaokrouhlili na 3 000 €, kdy jedna polovina (1500 €) byla odeslána do NP
Virunga na podporu rodinám po zavražděných rangerech a na podporu strážců, kteří se i nadále
starají o park a potřebují vědět, že si jejich práce nesmírně vážíme.
Druhá část 1500 € byla poslána do rezervace primátů Kisimba Ikobo na 3 měsíční podporu
strážního programu v sektorech Kishondja sektor and Kira sektor. Nad touto podporou dohlíží
ranger a kolega Jean Claude Ndakasi, kterého jsme měli tu čest osobně potkat na mezinárodním
setkání strážců světa (IRF) v Nepálu v roce 2019.
Děkujeme všem, kteří se do podpory zapojili.

V roce 2018 byl založen projekt Šicí dílna vdov rangerů z NP Virunga, které tak v nelehké situaci dostaly příležitost získat znovu
chuť do života po tragické ztrátě manžela. Fotografie nám poskytla paní Julie z NP Virunga.
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MONITORING OKO TYGRA
Monitorovací činnost v rezervaci Green Life za pomocí fotopastí je klíčovou činností hlídky
Green Patrol. V průběhu půl roku se nám opakově vracela do rezervace tygřice, v několika
případech se ji podařilo též zdokumentovat na fotopasti. Taková skutečnost je pro rezervaci
Green Life vždy velkou událostí a věříme, že podmínky zachráněných území budou ideálním
lovištěm pro tyto nádherné velké kočky. Samozřejmostí je dokumentování i dalších druhů
zvířat, zejména orangutanů a též tygří kořisti, kterou jsou jeleni sambaři, prasata divoká a
muntžakové rudí. Biodiversita rezervace je velmi pestrá, což nám všem přináší dobrý pocit
z odváděné práce na ochraně deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat.
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VÝVOJ PROJEKTU
SPRAVEDLNOST PRO PŘÍRODU V ČR
Projekt Spravedlnost pro přírodu (SPP) má
neuvěřitelný vývoj a též budí obrovskou nevoli v části myslivecké komunity. Monitorovací činnost na odhalování zelené kriminality
v naší krajině se někomu prostě nelíbí. Jedná
se zejména o trávení, používání pastí, jestřábích košů, či nelegální zástřely dravých ptáků.
V průběhu dubna až května jsme se intenzivně
věnovali preventivním hlídkám v krajině, a to
zejména proti jedům.

Postupně jsme se zaměřili též na černé skládky
odpadů či nelegální újediště, tedy nezákonné
přikrmování volně žijících živočichů za použití
mrtvých hospodářských zvířat.
Během dvou měsíců jsme zaslali několik podnětů k šetření. Spolupracujeme s Policejním
prezidiem ČR, ČSO, AOPK HB, či Odborem životního prostředí a zemědělství kraje Vysočina.
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Ve dnech 15.6. - 25.6. jsme provedli kampaň proti jedům v krajině v těchto obcích, městysech
a městech kraje Vysočina: Zachotín, Častotín, Nový Rychnov (jednání se starostkou – 10 plakátů
do dalších obcí), Jamné(jednání se starostou – 5 plakátů do dalších obcí), Brtnice (jednání s místostarostou plakátů – 10plakátů do dalších obcí), Křižanov (jednání se starostou – 10 plakátů do
dalších obcí), Pikárec (jednání se starostou – 5 plakátů do dalších obcí), Bobrová, Smrk (jednání
se starostou), Pozďatín,Častotice, Zahrádka, Pyšel, Vladislav, Hostákov, Valdíkov, Čechočovice,
Stařeč, Mastník, Kojetice,Horní Újezd, Výčapy (jednání se starostou – 5 plakátů do dalších obcí),
Štěpánovice, Hrotovice(jednání se starostkou a OŽP – 20 plakátů do dalších obcí). Vyšli články
v Třebíčském, Žďárském, Jihlavském, Pelhřimovském a Havlíčkobrodském Zpravodaji a článek
v Jihlavských Listech.
Dne 18.6. Milan Jeglík a Zuzana Koloušková prošli školením na pozici strážců přírody pro Kraj Vysočina na Odboru životního prostředí v Jihlavě. Tímto jsme se stali přímou součástí terénní ochrany přírody v pozici úředních osob pro Kraj Vysočina. Od tohoto okamžiku se na nás mohou obracet
občané v případě zjištění spáchaných přestupků, či podezření na trestnou činnost na úseku ochrany přírody dle zákona 114/1992 Sb - O ochraně přírody a krajiny.
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OBČANSKÉ HLÍDKY NA DARUJME.CZ
Díky registraci spolku Prales dětem na portále DARUJME.CZ si Vás dovolujeme informovat,
že jsem rozběhli další nový projekt pod názvem Spravedlnost pro přírodu v České republice,
na který můžete nyní přispívat jednoduše, rychle a bez složitého vypisování údajů do elektronického bankovnictví.

Podporujte občanské hlídky Spravedlnost pro přírodu, které operují přímo v terénu a pomáhají odhalovat ilegální aktivity v české krajině. Každoročně dochází k otravám psů, koček, ale
i chráněných živočichů (jako jsou vydry, orli či sovy), aniž by byli pachatelé odhaleni a potrestáni. Naší úlohou je asistence státním i nestátním organizacím, ale i vzdělávání veřejnosti.
Darujte jednorázově nebo si zadejte trvalý bankovní příkaz a pomozme společně přírodě i
u nás v České republice. Darovat můžete taky přes naši stránku www.justicefornature.org,
kde portál najdete pod tlačítkem DAROVAT.
Děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám umožní aktivně se podílet na odhalování ilegálních aktivit v české krajině.
Tým spolku Prales dětem.
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STUDENT VYROBIL PTAČÍ BUDKY NA PODPORU
OBČANSKÝCH HLÍDEK
Student teplického gymnázia Tadeáš Serafín (náš bývalý dobrovolník na Sumatře) se rozhodl podpořit Občanské hlídky Spravedlnost pro přírodu nevídaným způsobem daru. Vyrobil pro spolek
Prales dětem přes 200 ks ptačích budek, z jejichž prodeje na e-shopu získá spolek Prales dětem a
jeho občanský hlídky finance na provoz terénní činnosti v krajině.
Budka se prodává za 390 Kč + poštovné a balné. Ti
z Vás, kteří nemají budky kde umístit, mohou budku zafinancovat, my ji umístíme za Vás a pošleme
Vám zpětně fotodokumentaci a informace o místě, kde byla budka umístěna.
Ke každé budce získá podporovatel a milovník ptactva také prestižní certifikát o pomoci při
ochraně české krajiny a zvířat. Výtěžek je určen na
občanskou hlídku, která pátrá v krajině po jedech a
travičích zvířat.
Tento typ budky je určen především pro menší druhy ptactva, jako jsou třeba sýkory modřinka, uhelníček či parukářka. Budku bychom měli věšet na
místo, v jehož blízkosti budou mít ptáci dostatek
potravy a nebudou ohrožováni predátory (kočka,
kuny) a to nejlépe 2 až 5 metrů vysoko, například
na kmen s menším počtem větví nebo na zeď
domu. Světová strana nerozhoduje, budku je ale
dobré umístit někam, kde nebude přímo vystavena větru a dešti. Budku je potřeba po nějaké době
vyčistit (nejlépe každý rok na podzim nebo v zimě)
kvůli hromadění materiálu, kterým si sýkory staví
hnízdo. K tomu slouží otevíratelná přední strana
budky. K budce je potřeba přišroubovat ocelovou
desku pro zavěšení. Šrouby, deska i hřebíky pro
případné přibití na strom jsou součástí balení.

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE
LEDEN - BŘEZEN 2020

BATOHY WOXKON PRO PRALES DĚTEM
Je pro nás potěšením Vám představit českou
firmu WOXKON, která se rozhodla propojit s
naší organizací a z každého prodaného batohu věnovat 5 % zisku na podporu projektů
Green Life či Blue Life. Rozhodnutí je však již
na Vás, zákaznících. Na který z projektů peníze poputují, totiž rozhodujete sami již během
svého nákupu.
Takže kdo sháníte batoh, určitě doporučujeme.

Firma WOXKON je nejen milovníkem přírody,
ale i etickou firmou, která se nebála a spustila svou vlastní výrobu v malé rodinné manufaktuře blízko Prostějova.
Tedy co více si přát, než mít perfektně padnoucí, odolný, do přírody a města jako dělaný
a v Česku vyráběný batoh?
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MONITORING OKO MEDVĚDA

Na konci června se vydal tým Oko Země pro
fotopasti, které byly umístěny na monitorovacím programu Oko medvěda v Kremnických vrších 6 měsíců bez kontroly z důvodů
koronaviru a uzavřených hranic. Na některých fotopastech nás čekalo úžasné překvapení v podobě medvědů a vlků. Tímto byl
uzavřen úvodní monitorovací cyklus a od 1.7.
2020 bude zahájen oficiální a smluvně podložený monitoring ve spolupráci se Státní
ochranou přírody Slovenska.

Tento unikátní monitoring velkých šelem se
bude odehrávat do konce roku 2021 na 600
km2 Kremnických vrchů a v Ďumbirských Tatrách v NP Nízké Tatry.
Více o programu Oko medvěda zde.
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STAY CHILL PRO VYČISTI OCEÁN
Ke spolku Prales dětem se připojila další firma, která se rozhodla, že z prodeje svých produktů věnuje 5 % zisku na podporu projektu Vyčisti oceán.

StayChill je sice nováčkem na trhu, ale dle
nás si svým postojem a přístupem k životnímu prostředí rozhodně vydobude své místo na trhu. Jsme hrozně rádi, že si kluci ze
StayChill hned ze startu vybrali zrovna nás,
a rozhodli se své produkty spojit s projektem Vyčisti oceán.
“Nápad na vytvoření StayChill přišel již někdy v roce 2018. V té době jsme my, Filip a
Patrik, neměli prostředky na to začít něco
vytvářet, ale za to jsme měli čas přemýšlet

o tom, jak tenhle náš brand uchopit a jak ho
ukázat světu. Trvalo to 2 roky a za ty dva
roky jsme našli perfektní dodavatele materiálů, švadleny a další prostředky k tomu, aby
tahle značka spatřila světlo světa. Nechceme
jen tvořit další brand, který vydělává na levné práci a materiálech z Asie. Tvoříme si svůj
sen a snažíme se spolupracovat s dodavateli
materiálů, kteří nám zaručí 100% BIO kvalitu
a také Fair Trade produkty.”
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GREEN LIFE PÁRTY 2020

Díky problémům a karanténě způsobené
pandemií nemoci covid-19 jsme si dlouhou
dobu nebyli jisti, zda proběhne letošní jarní Green Life Párty 2020. Nakonec se vše
seběhlo v náš prospěch a ve dnech 5. – 7.
června 2020 toto naše každoroční setkání se
spřízněnou veřejností proběhlo.
Program byl tradičně bohatý a týkal se nejen přednášek a promítání filmů, ale zejména
problematiky jedů a zapojení veřejnosti do
této činnosti. Na akci se sešlo 64 lidí, kteří
ve většině případů prošli školením o spolu-

práci na zastavení trávení v krajině, zhlédli
premiéru filmu RANGER, který jim přiblížil
světovou událost 9. kongresu rangerů IRF v
Nepálu a náramně se pobavili v kolektivu lidí,
kteří souzní s přírodou a její ochranou. V letošním roce proběhne ještě druhá velká akce
v září 2020, která bude sletem dobrovolníků
za roky 2010 - 2020.
Budeme se těšit na bohatou účast.
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ROZŠÍŘENÍ REZERVACE GREEN LIFE
NA 134,2 HA
V době, kdy lidský svět trpí pod tlakem neviditelného nepřítele Covid-19 a bortí se regionální ekonomiky, tak se projektu Green Life
daří i nadále rozšiřovat rezervaci na Sumatře,
která je dnes již viditelným světovým příkladem lidské spolupráce na ochraně světového
přírodního dědictví.
Od ledna do konce května 2020 se podařilo
vyplatit dalších několik majitelů a zachránit
tak 9 ha ochranné zóny NP Gunung Leuser.

Rezervace Green Life je stabilně chráněna
protipytláckou hlídkou a rangery z Green
Patrol, kteří během krize pobírali plný plat a
svědomitě strážili území Green Life.
Největší krok nás však teprve čeká v podobě
vykoupení pozemků u Čolese a rozšíření rezervace Green Life o celých 41,5 ha. Na této
akci se intenzivně pracuje, byly zaměřeny a
zkontrolovány pozemky a zahájeno jednání
s majiteli. Vše je na nejlepší cestě, včetně
sponzorského daru v hodnotě 2,8 milionu Kč
od jednoho českého dárce.
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Aktuální velikost rezervace
Green Life k 30.6.2020 (mapa
je bez údolí Sekelam, kde se
rozloha zatím nemění).
Velikost rezervace 134,2 ha
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ŠKOLENÍ NA SLOVENSKU

Dne 30.6. 2020 proběhlo na správě Státní
ochrany přírody Slovenska v Bánské Bystrici
školení na sběr genetických vzorků medvědů hnědých a vlků dravých. Naším teritoriem
se staly Kremnické vrchy a 6 sektorů o rozloze 100 km2, tedy celkem 600 km2. V NP
Nízké Tatry jsme získali oblast pro monitoring v celých Ďumbirských Tatrách. Školení
o metodice sběru vzorků na analýzy DNA a
potravní ekologii absolvovali Milan Jeglík,
Zuzana Koloušková, Petr Coubal, Jan Suchý,
Tomáš Šmátrala, Míša Kršáková a Jakub Čiba,
tedy čtyři Češi a tři Slováci. Předmětem této

spolupráce je zabezpečení a vykonávání monitoringu velkých šelem, včetně ochranného
pásma NAPANT a Kremnických vrších. Monitoring bude realizovaný sběrem vzorků určených na analýzy DNA a potravní ekologii
medvěda hnědého a vlka dravého a systematický monitoring velkých šelem za pomocí
fotopastí. Dne 1.7. 2020 bude tato činnost
zahájena. Smlouva je platná do konce roku
2021.
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PRALES DĚTEM NA ROKLEN 24
Zachraňovat přírodu jde i bez státních dotací a grantů …
Tak zní titulek našeho článku na portálu o ekonomice, financích a investicích Roklen24, který
nám dal prostor prezentovat, že dobré věci s hmatatelnými výsledky lze dělat i nezávisle na
veřejných financích. Že když lidé přijmou ochranu přírody za své, síla komunity překonává
kontinenty!
Rozhovor poskytla členka Spolku Prales dětem Alena Bendová.
Celý článek si můžete přečíst zde.
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VÝROČNÍ SCHŮZE PRALES DĚTEM A VÝHLED
DO BUDOUCNA
Dne 27. 6. 2020 se odehrála velice důležitá výroční schůze spolku Prales dětem, kde byla
vyhodnocena činnost organizace za uplynulých 11 let a zejména událostí za rok 2019, který
byl zlomový. Velmi výrazně se změnilo též členství, kdy došlo k mnoha personálním změnám
nejen v Indonésii, ale také v ČR. Předsedou a místopředsedou zůstali Milan Jeglík a Zuzana
Koloušková, ale značná část ostatních členů se změnila oproti minulým letům. Součástí schůze bylo též vytvoření speciálního klubového členství Justice for Nature pro veřejnost, která
chce naše společné projekty podporovat i přes fakt, že nechce mít hlubší členské povinnosti.
Důležitým okamžikem byla diskuse na téma Covid-19 a dalšího vývoje činnosti spolku Prales
dětem v roce 2020. Zcela neočekávanou situací se stalo zrušení dobrovolnických programů
na léto 2020, což mělo pro všechny naše projekty negativní dopady a to zejména po stránce
financování. Bylo nutné omezit některé aktivity, zejména odpadové programy v souostroví
Pulau Banyak na projektu Blue Life. Naším cílem bylo zejména udržení aktivit našich protipytláckých hlídek Green Patrol a Blue Patrol, včetně partnerských organizací YHUA a YSAN.
Prioritou je funčnost rezervace Green Life a její ostraha. To všechno se podařilo i přes složitou situaci karantény řešit a to u nás doma i v Indonésii. Zbyněk Hrábek odvedl na Sumatře
skvělou práci a my mohli celou složitou situaci vyhodnotit jako zvládnutou. To vše díky všem
podporovatelům, partnerských firmám a kolegům, kteří podporují spolek Prales dětem, včetně všech jeho projektů. Současná situace nenasvědčuje výraznému zlepšení a tak musíme i
nadále udržovat projektové činnosti velmi obezřetně a motivovat veřejnost k podpoře a spolupráci.
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PRALES DĚTEM
JUSTICE FOR NATURE
Půlrok činnosti je za námi a už teď víme, že dalších pár měsíců bude nabitých novými činnostmi, projektovými posuny a novinkami. Věříme, že vás budou těšit tak, jako nás!
Pro aktuální přehled našeho dění doporučujeme sledovat projektový web, facebook nebo
instagram.
Zájemci o aktivní dovolenou se mohou zapojit do dobrovolnické činnosti na Slovensku nebo
od nového roku 2021 na Sumatře v rámci programu Green and Blue.

•
•

dobrovolnický program na Slovensku
dobrovolnický program na Sumatře

Přehled možností a způsobů jak se zapojit aktivně nebo finančně, naleznete zde.
Děkujeme za vaši přízeň! Spolu zvládneme víc!

JUSTICEFORNATURE.ORG

