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Rok 2019 byl pro spolek Prales dětem klíčový. Po 10ti letech spolupráce s Ali Ruslim, předsedou indo-
néské neziskové organizace došlo k ukončení spolupráce s tímto Indonésanem z důvodů jeho vážných 
projektových i lidských pochybení. Byl vyloučen z YHUA s podmínkou vyplacení kompenzace za odvede-
nou práci v minulých letech a byl nahrazen novým předsedou Aries Sutresnem. Došlo k výrazné trans-
formaci YHUA a nastavení nových pravidel spolupráce. 

Tento důležitý okamžik se významně odrazil v pozitivním rozvoji projektu Green Life a jeho stabilizaci ve 
vztahu k zabezpečení pralesních pozemků rezervace Green Life, které byly kompletně napsány na YHUA s 
nemožností jakéhokoli nakládání s nimi. V průběhu tohoto roku se taktéž podařilo doplatit všechny rozpla-
cené pozemky rezervace a navíc ji ještě rozšířit. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2019

ÚVOD



VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2019

Protipytlácká hlídka Tygří komando se stabilizovala na čtyřčlenném týmu a pokračovala ve spo-
lupráci s NP Gunung Leuser. Významně se rozšířil též monitoring s fotopastmi. Kromě Sumatry 
jsme dodali 14 fotopastí do soukromé rezervace Ziwa Rhino Sanctuary v Ugandě na ochranu 
nosorožců a 10 fotopastí do Mozambiku na podporu organizace ICORP. Pokračoval monitoro-
vací program Oko medvěda na Slovensku. Od června 2019 jsme zahájili součinnost s Českou 
společností ornitologickou a zejména s psovodkou Klárou Hlubockou na odhalování jedů v kra-
jině, tedy ochranu zvířat před travičstvím. Tuto novou činnost iniciovaly opakované otravy orlů 
mořských na Vysočině. Došlo na jednání o spolupráci s AOPk HB a ČIŽP HB. Velmi se vydařili 
dobrovolnické programy. 

Během roku jsme absolvovali velkou řadu veřejných akcí, kde jsme šířili osvětu o našich projek-
tových aktivitách. 

V červenci 2019 jsme rozšířili naše protipytlácké aktivity o hlídku Blue Patrol na ostrově Ban-
gkaru v souostroví Pulau Banyak, kde náš nový čtyř členný tým ve spolupráci se čtyřmi státními 
rangery BKSDA začal chránit mořské želvy a jejich kladiště. Opravili jsme též strážní stanici na 
tomto ostrově, podpořili zakoupení nového motorového člunu a zahájili další významnou etapu 
protipytláckých aktivit ve spolupráci s organizacemi spolek Oceán dětem a Yayasan Save Aceh 
Nature. 

Od září jsme prohloubili spolupráci na odhalování jedů v krajině a začali organizovat též občan-
ské hlídky našeho nového projektu Spravedlnost pro přírodu. V listopadu 2019 jsme se stali 
účastníky světového kongresu rangerů IRF v Nepálu, kde jsme představili motorovací projekt 
Oko Země. Výstupem této spolupráce by mělo být zahájení monitorovacích programů Oko gori-
ly v DRC a Oko tygra II v Nepálu. Taktéž došlo ke spolupráci na monitorování medvědů hnědých 
v NP Nízké Tatry na Slovensku a k přípravě spolupráce se Slovenskou státní ochranou přírodu na 
monitoringu a shromažďování genetických materiálů, ale tato součinnost bude zpečetěna pod-
pisem až na jaře 2020. Závěr roku se nesl ve velmi výrazné podpoře a zájmu lidí o vykupování 
pralesů a podporu protipytláckých aktivit. Rok 2019 byl mimořádně náročný, ale také úspěšný.



VIZE A PROMĚNA PRALES DĚTEM 
V JUSTICE FOR NATURE
Dlouho očekávanou a avizovanou spolkovou změnou bylo zpracování no-
vých webových stránek www.justicefornature.org, které měli nahradit 
stránky www.pralesdetem.cz. I přes určité obavy o přijetí této změny ši-
rokou veřejností se nakonec ukázalo, že šlo o pozitivní změnu, poněvadž 
právě tento název se stal naší klíčovou myšlenkou pro budoucnost všech 
našich aktivit. Stalo se z toho naše společenské motto: Justice for Nature.  

Se změnou webových stránek nás čekala i zásadní změna projektové struk-
tury. Justice for Nature se stalo hlavní myšlenkou naší činnosti, občanskou 
iniciativou směřující k rovnováze mezi lidmi a zvířaty. Tato iniciativa pod sebe 
zaštítila všechny projektové aktivity spolupracujících spolků Prales dětem a 
Oceán dětem, jakými jsou projekty Green Life, Blue Life, Oko Země a nově 
Spravedlnost pro přírodu v České republice.     

Další důležitý a riskantní krok směřoval k výměně projektových log. Po dlou-
hých vnitrospolkových debatách a obavách z této změny se nakonec ukázalo, 
že se změna povedla k lepšímu. 

Všechny tři změny v podobě nového webu, struktury i log nakonec přivedl 
spolek Prales dětem k vyšší transparentnosti. Veřejnost tyto změny přijala 
bez problémů a my mohli zahájit rozvoj nové spolkové dekády.
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Za tvorbu a správu webových stránek děkujeme studiu VOKO a za vytvoření loga OKO 
ZEMĚ děkujeme ANTONDESIGN (Antonín Matýšek design/web).

http://www.anto.cz/


Ali Rusli byl pro spolek Prales dětem dlouhá léta klíčovou indonéskou osobou spolupráce 
na Sumatře. Společně s Milanem Jeglíkem, současným předsedou spolku Prales dětem, 
stál u zrodu projektu Green Life v roce 2009. V roce 2012 jsme zafinancovali vznik in-
donéské neziskové organizace Yayasan Hutan Untuk Anak a od roku 2013 převzali celý 
chod tehdy ještě občanského sdružení Prales dětem a přesunuli jeho sídlo z Prahy do 
Brna. Ali Rusli měl po dlouhá léta naši plnou důvěru a byl důležitou osobou, na kterou 
byly psány projektové pozemky zachráněného pralesa v rezervaci Green Life. 

V roce 2015 došlo k výstavbě Tygřího domu, vzdělávacího centra a projektové základny 
u Batu Katak. Tehdy došlo u Aliho k prvnímu velkému pochybení zpronevěry peněz na 
výstavbu, kterou musel po odhalení vrátit. Postupně docházelo k prohlubování nedůvěry 
a Aliho evidentní snahy se na projektu obohacovat. 

Tohle bylo eliminováno přítomností projektového inspektora Zbyňka Hrábka a před ním 
Víti Vojáčka. Situace se natolik zhoršovala, že jsme museli problém řešit tou nejradikál-
nější cestou. Po dalším evidentním pochybení Ali Rusliho jsme zahájili jednání s práv-
ním oddělením v Medanu, oslovili pana Sutresna a vyzvali ho k převzetí pozice předsedy 
YHUA. Po několikaměsíční strategické právní i lidské bitvě se podařilo v červenci 2019 
Ali Rusliho odstavit od projektové činnosti a přinutit ho k přepsání všech projektových 
pozemků na neziskovou organizaci YHUA. 

Tohle byl nejdůležitější krok spolku Prales dětem za 10 let jeho činnosti na Sumatře. 
Mohli jsme začít od začátku a bez obav, aniž bychom přišli o celé roky práce a budová-
ní projektu, o pralesní pozemky a Tygří dům. Tato zkušenost nás navedla na zapojení 
právního oddělení z Medanu do projektové činnosti a k totální proměně YHUA, včetně 
výměny jejich členů. Byl čas na nový začátek. 

KONEC ALI RUSLIHO
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STRÁŽNÍ PES CHÁRON
V květnu 2019 byl pořízen strážní pes Cháron, tedy štěně 
rotvailera s rodokmenem a policejními rodiči. Podnětem 
k této velké změně byla obava o napadení projektové zá-
kladny Tygřího domu v důsledku Aliho vyhazovu. V Tygřím 
domě byl též ve speciálním skladu trezor s projektovými 
penězi, či spousta technického vybavení a nebylo možné 
riskovat jakékoli ztráty. Cháron byl velmi těžký oříšek a ne-
poddajný pes. Nakonec se z něho stal postrach okolí, což ve 
finále mělo za následek nejlepší prevenci před pokusem o 
vykradení či zničení Tygřího domu. Nakonec jsme toto těž-
ké období přečkali bez újmy na majetku a následoval rozvoj 
projektu. 
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ODPADOVÝ PROGRAM 
VE VESNICI BATU KATAK
Odpadový program ve vesnici Batu Katak byl rozšířen o větší množství košů a 
se rozvinul díky Samuelovi do skutečně fungující podoby. Z této vesnice bylo 
snad nejčistší místo na Sumatře. Věříme, že to lidem vydrží i v budoucnu.  
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Na Tygřím domě v průběhu roku 2019 proběhla změna edukačního programu pro indonéské děti ve spolupráci s naší 
místní organizací YHUA.

Cílem je vzdělávat mladou generaci v otázkách životního prostředí, ale i zvýšit zájem o sebezdokonalování.

Principem tohoto programu není děti učit podle starých vzorců, ale spíše je vést k vlastní iniciativě a učení za pomocí in-
ternetu a jeho možností. Lektoři fungují jako morální vedoucí a určují pouze směr výuky. V rámci výuky se s dětmi povídá 
na nesnadné otázky a musí hledat odpovědi sami z internetu za určený čas ve skupinkách, které si utvoří.

Cílem je především naučit mladou generaci zacházet s možnostmi internetu a využít už vzniklou technologii efektivně 
ku prospěchu jejich učení. Nedílnou součástí se tak stává i angličtina, jelikož většina informací je mnohdy v angličtině a 
hledání řešení ve skupině.

Dále mimo to bude probíhat i výchova praxí, tvorbou a péčí o zahradu i hřiště na badminton a volejbal. Pomůžou s jejich 
vytvořením a užijí si výsledek.

ŽIVOT V TYGŘÍM DOMĚ 
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REZERVACE GREEN LIFE
V roce 2019 došlo k rozšíření rezervace o 14 hektarů a hlavně o do-
placení všech rozplacených pozemků. Jediným problémem je stále 
dokončení převodu pozemku v údolí řeky Sekelam, kde dochází k pro-
blému spojeným s podezřením na špatně vytyčené hranice národního 
parku, což však nebyla vina YHUA, ale samotných úřadů a původního 
majitele. Tento problém převzalo k jednání naše právní oddělení. 

Celková rozloha rezervace Green Life má k poslednímu prosinci 2019 
celých 128 ha, včetně problematického území Green Life III v Sekela-
mu.   

Rezervaci se daří rozšiřovat díky jednotlivým dárcům po metrech 
čtverečních, po arech, ale i díky větším finančním příspěvkům v průbě-
hu roku, které mnohdy dosahují i jednoho hektaru.

Za příspěvky na záchranu pralesa o velikosti hektaru děkujeme:
Synergie Publishing, Alžbětě Žákové, Jaromír Jaš a Malkiel s.r.o., 

Za příspěvky dvacet a více arů děkujeme: 4finance s.r.o., Sport Club 
s.r.o., Forky‘s-dobrostůl, Wildcook, Nadaci VIA, Tereza Husková 
(Sbírka Animalia), Rendeková Jana, Mr.Blackbird, Gymnázium PdC 
Teplice, Barbora Kosíková, Scioškola Olomouc, ZŠ dolní Újezd, Kate-
řina Sekáčová (Pohádka pro prales - 1kč z piva na prales) a dalším ...
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MAPA REZERVACE GREEN LIFE
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PROTIPYTLÁCKÁ HLÍDKA
TYGŘÍ HLÍDKA/GREEN PATROL
Protipytlácká hlídka Tygří komando prochází výraznou proměnou a postupně se 
vracíme k původnímu názvu Green Patrol. Spolupráce se Správou NP Gunung 
Leuser se stávala stále problematičtější a my museli hledat co nejchytřejší cestu 
ochrany tygrů a pralesa, aniž bychom proti sobě popudili vládní úřady, které v 
našem projektu spatřovali narušování jejich komfortní  úřednické zóny minimální 
činnosti proti pytláctví. Ochrana přírody a boj proti pytláctví je velmi složitý lidský 
konflikt, který nelze opustit a už vůbec ne v něm polevit. Je to vyšší cíl celé naší 
činnosti a myšlenky Justice for Nature. 

Velkou událostí Green Patrol bylo oficiální přijetí bývalého pytláky Moly, který u 
nás procházel 6 měsíční zkušební lhůtou a absolvoval ji výborně. Stal se z něj 
oficiálně ranegr Green Patrol. 
Součástí monitorovacího programu Oko tygra se stal opět monitoring na stro-
mech ve spolupráci s arboristou Honzou Janouškem. Vznikly z toho další úžasné 
záběry, byť nikoli tak poutavé jako z předešlého monitoringu z roku 2018 s Mar-
tinem Hajmanem. 

BÝVALÝ PYTLÁK A NOVÝ ČLEN GREEN PATROL MOLA.
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Protipytláckou hlídku Green Patrol v roce 2019 podpořili: Surikati z.s., Comap 
a.s., Fotopast.cz s.r.o., Zachraň planetu, Hazmuka a SPA Studio, Čermák 
Transport s.r.o., Janovský Michal, Švandová Petra a spousta dalších důleži-
tých malých dárců. Všem děkujeme. 
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Monitorovací program pokračoval samozřejmě i na zemi. Po-
dařilo se nám nalézt místa, kde jsme úspěšně natočili s foto-
pastmi tygry, kočky Teminckovi, medvědy malajské a dokonce 
i orangutana na zemi. Monitoring se uskutečnil i v nadmořské 
výšce nad 2000 m.n.m v provincii Aceh, kde proběhla expedice.  

Po celý rok 2019 jsme monitorovali sloní rodinu v údolí řeky 
Sekelam a Berkail, kde se podařilo získat též záběry slonice 
s poraněnou nohou. Veškerá data byla předána rangerům a 
vedení národního parku, kteří však nedokázali zorganizovat 
záchrannou operaci na její ošetření. Nutno podotknout, že to 
nebylo jednoduché. Náš monitoring pokračoval, ale již se nám 
nepodařilo další záběry získat. 
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Další dramatickou skutečností byl nález vyplaveného upytlače-
ného medvěda malajského u řeky Berkail. Jeho tělo voda vypla-
vila přímo před Tygřím domem. Následovalo pátrání a naší sku-
pinou vedené vyšetřování, ale nezájem národního parku a šéfa 
Sekce V pana Turnipa byl více než podezřelý. Tohle byl poslední 
hřebíček do rakve našeho zájmu o spolupráci se státní ochranou 
přírody, která se ukázala jako buď naprosto neschopná nebo zko-
rumpovaná. Nakonec se podařilo zjistit, kdo je podezřelý z tohoto 
trestného činu pytláctví a následně bylo našim rangerům Green 
Patrol vyhrožováno. Nenechali jsme se zastrašit a pokračovali v 
naší činnosti.
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PROTIPYTLÁCKÁ HLÍDKA
BLUE PATROL
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Dne 28. února 2019 získala naše partnerská organizace 
YSAN vládní licenci na ochranu mořských želv na ostrově 
Bangakru a státní rezervace souostroví Pualu Banyak. 
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Mimořádně důležitou skutečností bylo vybavit vznikající protipytlácký tým 
Blue Patrol, který potřeboval motorový člun, uniformy, vybavení, včetně 
radiového spojení a mnohé další výstroje. Největší problém bylo převzít 
mororový člun se závěsným motorem v hodnotě 250 000 Kč od celní-
ho úřadu v mezinárodním přístavu Belawan. Opět jsme se nestačili divit, 
jak složitý je celý indonéský byrokratický aparát včetně zkorumpovaných 
úředníků. Naší motivací je však ochrana přírody a ohrožených druhů zví-
řat, což je motivace, která zastíní i ty největší byrokratické problémy.  
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V průběhu měsíců února až dubna došlo k výběru, 
výcviku a vybavení členů týmu protipytlácké hlídky 
Blue Patrol. Bylo nutné nastavit stabilní financování 
Blue Patrol v České republice a na Slovensku a zajis-
tit výplaty a provozní náklady na rok 2019, které činí 
ročně 600 000 Kč. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2019

PRALES DĚTEM / JUSTICE FOR NATURE 2019



Náplní činnosti Blue Patrol je strážní činnost na želvích kladištích na ostro-
vě Bangkaru, hlídková činnost na moři, monitorování mořských želv a jejich 
kladení, včetně ochrany podmořského světa v souostroví Pulau Banyak.  
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V červenci 2019 se Blue Patrol vylodila na Bangkaru a za-
hájila opravu zdevastované a neudržované strážní stanice, v 
níž po řadu let přebývali rangeři organizace Haka a vykoná-
vali sporadickou strážní činnost. Součástí prací na Bangka-
ru byla i zonace pláže Amandanga na jednotlivé sektory z 
důvodu přesného monitoringu želvích kladišť. Měsíc tvrdé 
práce na rekonstrukci strážní stanice se zúčastnili také dob-
rovolníci a superdobrovolníci.       
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DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

Rok 2019 byl po stránce dobrovolnických programů mimořádně úspěšný. 
Plánovaná činnost v rezervacui Green Life byla vykonána, dobrovolníci se 
zapojili do monitorování s fotopasmi na programu Oko tygra a stejně tak 
došlo k perfektně odvedené práci na úklidu pláží v souostroví Pualu Bay-
nak se zvláštním zaměřením na želví pláže na Bangkaru. 

V důsledku složité situace s končím působením Ali Rusliho a neustále 
odkládaným vydáním pracovních kitas pro Zbyňka Hrábaka, který ještě k 
tomu uvízl na měsíc v Penangu, se však situace mezi Zbyňkem a někte-
rými superdobrovolníky vyostřila na tolik, že v průběhu programu odešli. 
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Ačkoliv ze začátku situaci zvládali, neznalost místních poměrů a nepocho-
pitelný blok si vyžádal své. O následující programy se v závěru roku posta-
rat pouze Zbyněk Hrábek, Andrea Baggi a Lenka Pečánková. 

Bylo to pro nás velké ponaučení a pro příště budeme vybírat superdobro-
volníky pouze z ověřených lidí a z řad členů projektu. Problém v tomto roce 
byl, že nikdo z členů a blízkých spolupracovníků nebyl v létě schopen nebo 
ochoten superdobrovolnictví převzít.
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I přes určité problém děkujeme superdobrovolníkům, kteří s dobrovol-
nickými programy v roce 2019 vypomáhali. Jmenovitě: Aneta Tonzarová, 
Alena Bendová, Andrea Bagiová, Lenka Pečánková, Luděk Sopper, Marek 
Vavruša, Johan Dušánek, Lucie Halašková a Petr Halaška.



SETKÁNÍ S DIVOKÝMI SLONY
V lednu 2019 došlo k nezapomenutelné události setkání s ro-
diánou slonů v údolí řeky Sekelam. Protipytlácká hlídka Green 
Patrol se vrátila z 10denní hlídky v NP Gunung Leuser se zprá-
vou, že jsou v Sekelamu sloni. O dva dny později jsme tam vy-
razili ve složení Milan Jeglík a Zuzana Koloušková, superdob-
rovolníci Dáša Najmanová a Honza Janoušek a vzácní hosté 
Robo Javorský, ranger z NP Slovenský Ráj a Jana Pnioková, 
ranger z CHKO Beskydy. Měli jsme mimořádnou možnost se 
dostat k divokým slonům sumaterským na pár metrů, zdoku-
mentovat je prožít neuvěřitelné minuty v jejich přítomnosti a v 
jejich přirozeném prostředí.
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ZAHÁJENÍ MONITOROVACÍHO PROGRAMU
OKO ZEMĚ

Rok 2019 byl klíčovým v otevření světového moni-
torovacího projektu Oko Země, který měl již něko-
lik mezinárodních spoluprací. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
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Našich 14 fotopastí bylo umístěno v soukromé nosorožčí rezervaci Ziwa 
Rhino Sanctuary v únoru 2019 ve spolupráci s organizací Green & Blue 
Life Uganda. Dalších 10 fotopastí bylo poskytnuto organizaci ICORP ve 
spolupráci se Zdeňkem Syrovým. Opět se jednalo o spolupráci na ochraně 
nosorožců před pytláctvím. Těchto deset fotopastí bylo získáno díky akci 
projektu NEPZ na ZŠ Pěnčín. 
 
Monitorvací program Oko nosorožce v Ugandě pokračoval, ale spolu-
pracující organizace Green & Blue Life Uganda nedováděl kvalitní práci. 
Spolupráce s ICORP se téměř vůbec nepovedla a ukázalo se, že nejlepší 
monitoring funguje v případě, že se ho sami účastníme a kordinujeme. 

OKO NOSOROŽCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
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OKO MEDVĚDA
Velký rozvoj zaznamenal monitorovací program Oko 
medvěda na Slovensku, kde jsme zahájili spolupráci s 
rangery v NP Nízké Tatry a taktéž pokračoval monito-
ring v Kremnických vrších s parnerskou neziskovou or-
ganizací spolok Prales deťom. Takto se podařilo získat 
úžasné záběry medvědů, vlků a ojediněle rysů. 
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OKO TYGRA
Program Oko tygra na Sumatře fungoval perfektně pod taktovkou našeho in-
spektora Zbyňka Hrábka a s úžasným nasazením Green Patrol.

Protipytlácká hlídka Green Patrol odhalila v květnu 2019 díky rozmístěným 
fotopastem v NP Gunung Leuser poraněnou slonici se dvěma slůňaty. Na zá-
běrech z fotopasti bylo znatelné poranění přední pravé nohy v oblasti kotníku, 
ale nebylo jasné, zda otok způsobilo pytlácké oko, podvrtnutí nebo jiné pora-
nění. BTým se v červnu vrátil do terénu a rozmístil 15 fotopastí na migrační 
trase slonů. Během této akce se však nepovedlo slonici se slůňaty dohledat, 
ale byl pozorován velký samec s jedním odrostlým slůnětem, mladým sam-
cem. V srpnu byly fotopasti sbírány, ale na při kontrole dat bylo zjištěno, že se 
slonice před fotopastmi již neobjevila. Buď zůstala v oblasti mezi řekami nebo 
již nemohla chodit. Těžko říci. Během této akce byly čtyři fotopasti ukradeny 
pytláky. Na některých fotopastech jsou tito pytláci zachyceni, takže celá situ-
aci se řešila se Správou NPGL. Ke konci roku 2019 se tým Green Patrol opět 
vydal s fotopastmi do terénu s cílem slonici dohledat.
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9. SVĚTOVÝ KONGRES 
STRÁŽCŮ PŘÍRODY V NEPÁLU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2019

V roce 2019 jsme se zúčastnili několika důležitých akcí a setkání se slovenskými ran-
gery v dubnu na Vernáry a na začátku listopadu na Kohútke. Na obou akcích jsme měli 
úspěšnou přednášku o našich projektových aktivitách na Sumatře. Těsně po setkání 
na Kohútke jsme odlétali do Nepálu.
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V listopadu 2019 vyrazili tři zástupci spolku Prales dětem na 9. světový kongres rangerů 
International Ranger Federation do NP Chitwan do Nepálu. Šesti denní setkání a přednášky 
ve společnosti 550 rangerů ze 71 zemí světa byl životním zážitkem a obrovskou motivací. 
Společně s námi se kongresu účastnili i čeští a slovenští zástupci, jmenovitě Borek Franěk - 
prezident České asociace strážců přírody, Miroslav Rybář - ranger NP České Švýcarsko, Jan 
Starovič a Hana Hotařová - dobrovolní strážci NP České Švýcarsko, Robo Javorský - ranger 
NP Sloveksý Ráj ze Slovenska. Z spolek Prales dětem to byl Milan Jeglík – předseda SPD, 
Zuzana Koloušková – místopředseda SPD a Petr Coubal – člen SPD. 
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V průběhu kongresu měl Milan Jeglík přednášku o projek-
tu Oko Země a vyzval ke spolupráci další členské federace 
rangerů IRF, k čemuž se přihlásila Demokratická republika 
Kongo a Nepál. Součástí naší výpravy bylo též natáčení 
filmu pro vzdělávací projekt NEPZ. 

Celá událost se mimořádně vydařila a byla zažehnuta dal-
ší mezinárodní spolupráci na projektu Oko Země s pláno-
vanými monitorovacími programy Oko tygra II v Nepálu a 
Oko gorily v Kongu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
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SPOLUPRÁCE S CAF
DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA 
KONGO
Na základě účasti na 9. světovém kongresu rangerů IRF v Nepálu do-
šlo k zahájení spolupráce s CAF DRC, tedy Asociací rangerů v Kongu. 
Byla připravena dohoda o spolupráci na rozběhnutí programu Oko 
Země v rezervaci prinátů Kisimba Ikobo a NP Maiko. Tato spolupráce 
by se měla plně rozvinout v roce 2020. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
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NEPZ A OKO ZEMĚ
Mezinárodní monitorovací projekt Oko Země spolupracuje s výchovně-
vzdělávacích projektem NEPZ na českých a slovenských školách. 

Základní a střední školy se zapojují do projektu formou parnerských fo-
topastí, které nám pomáhají monitorovat volně žijící a kriticky ohrožené 
živočichy, podporovat práci rangerů ve světě a potlačovat pytláctví a ile-
gální dřevorubectví. 

Tato spolupráce mimořádně funguje a měla by vyvrcholit filmovým fes-
tivalem Oko tygra ve Světlé nad Sázavou v roce 2020. Tento festival 
by měl ukončit Oko tygra a přenést spolupráci na projekt Oko Země v 
letech 2019 – 2023. Vyvrcholením celé činnosti by mělo být zpracování 
světového vzdělávacího programu Etika Země. 

Tento program bude předložen světu v roce 2025 na 11. světovém kon-
gresu rangerů IRF v Peru, kde bude předán všem členským federacím 
rangerů IRF.

Fotopast v roce 2019 poskytly školy: ZŠ Škvorec; ZŠ B.J. Dlabače, 
Cerhenice; ZŠ Na Výsluní; Brandýs nad Labem; ZŠ a MŠ Benešov, ZŠ 
Dolní Újezd; město Teplá, ZŠ a MŠ Senohraby; MŠ Markušova, Praha;  
Gymnázium Beroun; ZŠ Pěnčín; ZŠ Černošice; ZŠ Mariánka; ZŠ Kláno-
vice; ZŠ Střílky; žáci 6.A ZŠ Vrchlabí, Nám. Míru; ZŠ Tehov; ZŠ Zdenky 
Braunerové, Roztoky; ZŠ Kácov; ZŠ laštůvkova; ZŠ Pohů; Montessori Č. 
Budějovice; ZŠ Česká Třebová; 
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OBČANSKÉ HLÍDKY PROTI JEDŮM V KRAJINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2019

V roce 2019 jsme zahájili jednání s Klárou Hlubockou a ČSO na spolupráci ohledně od-
halování travičství a používaní jedů v české krajině. Během května až června jsme pod-
stoupili několik jednání na AOPK v Havlíčkově Brodě s jejich vedoucím panem Václavem 
Hlaváčem a ornitologem Vojtěchem Kodetem. 
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Na podzim proběhlo školení v rekreačním areálu Zahradiště 
pro naše členy ve spolupráci s Klárou Hlubockou. Od srpna do 
října jsme se věnovali monitorování používání používání jedu 
Stutox II v české zemědělské krajině a následovalo též důležité 
jednání s týmem  na Prezidiu PČR v Praze a na ČIŽP v Havlíč-
kově Brodě. Připravovali jsme půdu pod nohama pro činnost v 
roce 2020. 
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JUSTICE FOR HOPE
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Březen se nesl v duchu neuvěřitelného příběhu orangutanky Hope, která 
byla zasažena 72 ranami ze vzduchové pušky, přišla o oko, a během jejíž 
záchrany zahynulo hrůzou z člověka její maličké miminko, které záchra-
nářům doslova zhaslo v náručí. Tato událost probudila na Sumatře velké 
studentské protesty a mezinárodní spolupráci na změně vnímání přírody a 
zvířat indonéskou společností.

Spolek Prales dětem ve spolupráci s novináři podpořil toto hnutí finančně 
i na sociálních sítích. K výzvě „JUSTICE FOR HOPE“ se připojili lidé i ze za-
hraničí. 



SVĚTOVÝ DEN STRÁŽCŮ PŘÍRODY IRF 2019
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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 Jo-
hanu Dušánkovi, Lucii Halaškové, Petrovi Halaškovi a Lence Pečánkové za or-
ganizaci!

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.



POSLEDNÍ PŘÁNÍ MATYÁŠE KOSÍKA
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Fyzik, elektromontér, chemik – to všechno je Matyáš Kosík, kluk téměř geniální znalostmi v těchto oborech. Opravuje, sestrojuje, sbírá elektrosoučástky, elek-
tronky, rádia… V chemii dělá pokusy. Píše seminární práce, v nichž zájemcům radí, jak s nimi začít. Zajímá ho vesmír a elektrárny. Od dětství trpí oslabenou imu-
nitou a s ní spojenými zdravotními problémy. Vyčerpávají ho tak, že dovede pracovat a soustředit se jen krátkou dobu, protože se rychle unaví. Je to obdivuhodná 
osobnost, stejně jako jeho maminka, ve které má mladý génius absolutní zázemí. A možná stejně jako Matyáš i jeho maminka se může stát inspirací pro spoustu 
maminek a rodičů, kteří se rozhodli své děti maximálně v jejich úsilí podporovat. Heslem pro začátek může být to paní Kosíkové: „Bordel v bytě – zdravé dítě!“

Dne 11.4.2019 podlehl svým zdravotním problém a opustil tento svět. Ještě před tím, však vyslovil své přání... „Místo květin na moji rakev, pokud budete chtít, 
zachráňte raději pár metrů deštného pralesa.“

A tak se stalo, že na jeho přání jeho blízcí, spolužáci a přátelé zachraňovali prales kousek po kousku a to pod hlavičkou naší organizace, kde díky poslednímu přáni 
Matyáše je vykoupený 1 ha. Jako symbol věčnosti, díky a sbohem, se na vrcholu kopce zasadil strom. Matyáš odešel jako velký člověk, poněvadž jen velcí lidé 
mají velké sny a nadčasová přání. Velký respekt.

Vzpomínáme na Matyáše s úctou 
a věříme, že by zachraňoval prales, 
kdyby zde mohl být teď s námi. 

S úctou Matyáši Kosíkovi spolek 
Prales dětem...
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Autorka knihy Pohádky z druhého břehu Kateřina se rozhodla, že když už si 
plní sen, tak by měl pomoct i někomu dalšímu.

„Když už tisknu knihu, tak jsem chtěla, aby jako médium nesla i informaci o ně-
čem prospěšném.“  Zvolila si naši organizaci a v rámci sbírky na HitHit nabídla 
jako odměnu i nějaký ten metr pralesa. Moc děkujeme a přejeme, ať se po-
hádkám o zvířátkách daří odemykat lidská srdce...

„...Jedenáct kouzelných pohádek vás vezme na cestu do světa zvířat za jejich 
sny, nadějemi, láskami i přátelstvím. Budete se s nimi bát, plakat i smát. Bu-
dete s nimi.“

POHÁDKY Z DRUHÉHO BŘEHU CHRÁNÍ PRALES

18. května proběhl tradiční BLEŠÁK ve Veleni u Prahy na záchranu pralesa.
Obrovské díky celému organizačnímu týmu, MŠ Veleň v čele s Janou Rende-
kovou, kteří v této nádherné společné akci pokračují!
Díky prodeji věcí, které jedni nepotřebují a drzí naopak využijí, se jim poda-
řilo získat finance v celkové výši 17 100 Kč, které poputují na ZÁCHRANU 
PRALESA!

Ještě jednou díky a smekáme, před touto energií.

BLEŠÁK PRO PRALES - VELEŇ
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Zajimavá podpora přišla i od slečny Anety Cibulkové, která se rozhodla své vy-
dání knihy NETETUJ SE BLBĚ spojit se záchranou pralesa. Kromě informací na 
co si dát pozor při tetování si každý, kdo podpořil vydání této knihy na HITHIT, 
získal jako cenu za svůj příspěvek půl aru pralesa. 

NETETUJ SE BLBĚ

Na knihu se podařilo peníze vybrat a je nyní 
v dostání v nejrůznějších knihkupectvích. 

11. dubna byl spolku Prales dětem předán finanční dar zaměstnanci firmy 
SPA Studio 4500 Kč a 200 Euro na podporu Blue Patrol. 

Mimo to zaměstnanec firmy vFilip Hazmuka spolu s kamarádem vyslechli 
výzvu a zakoupili pro hlídku dva námořní dalekohledy, které budou obrov-
ským pomocníkem při kontrole rybářských aktivit na moři a nejen tam.

FILIP HAZMUKA PRO BLUE PATROL
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od 1. května do 30. září 2019 probíhala benefiční sbírka na záchranu pralesa 
ve Forky‘s Brno v rámci jejich #dobrostul . Návštěvníci, kteří si přisedli k tomu-
to dobrostolu tak byli informováni o tom, že jejich objednávka byla navýšena 
o 50 Kč, které putovaly právě na projekt Green life, respektive na ZÁCHRANU 
PRALESA. Restauraci Forkys se podařilo vybrat 19 000 Kč, což je hodnota 
21,1 arů pralesa. 

Všem těm, kteří k dobrostolu přisedli tímto obrovsky děkujeme a především 
velké díky Forky‘s Brno, který v rámci jejich grandiózní veganské kuchyně 
podporují neziskové organizace, zabývající se záchranou životního prostředí a 
všech zvířat na planetě Zemi! Díky!!

FORKYS A JEJICH DOBROSTŮL

V prosinci přišla nádherná podpora od slovenské blogerky a influencerky 
Natalie Pažické, která zorganizovala sbírku na nákup 17 fotopastí, které nám 
pomůžou při odhalování pytláckých aktivit v deštném pralese na Sumatře. 
Natalii a jejím fanouškům se podařilo v průběhu prosince získat úctyhodných 
1938 € na fotopasti.

17 FOTOPASTÍ OD NATÁLIE PAŽICKÉ

„Nový mesiac a s ním aj nová 
šanca pomáhať!💥Tentokrát sa
bude pomáhať ekosystému, bez 
ktorého by tu nikto z nás nebol 
a ktorý nám pomáha v boji proti 
klimatickej kríze. My si však ten 
ekosystém nechráníme a vďaka 
nenásytnosti a vidine peňazí 
naše pľúca umierajú. V mesiaci 
december budeme peniažky 
zbierať pre OZ Prales ďeťom/
Prales dětem...“ 
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Letošní mezinárodní den jógy na záchranu pralesa se konal na čtyřech místech. Nejen v 
České republice, ale i na Islandu.

Tradičně se konala Jóga v Kolíně ve spolupráci s Relax Me , kteří letos odstartovali již svůj 
3. ročník Jógy pro prales a kterým se díky zájemcům podařilo letos vybrat nádherných 7 
000 Kč na prales.

Letos se k tomuto dni ve spojitosti se záchranou pralesa připojila poprvé i Amida (Amida 
centrum) z Děčína, kde se podařilo vybrat 4 491 Kč a třetím nováčkem chránící prales jogou 
byla skupina jógových příznivců projektu ze Sudislavy, kteří vybrali částku 1 600 Kč.

Podpora pro Green Patrol přiletěla z Islandu, kde díky naší bývalé dobrovolnici, která nyní 
pracuje na Islandu, místní obyvatelé mohou nejen zavítat na hodiny jógy, ale diky Stáni 
Štainerové se dozvídají o aktivitách Green Life... 

Mimo to, část výtěžku z hodin je věnována na podporu Tygřího komanda :)

Takto se na účtu TYGŘÍHO KOMANDA objevilo krásných cca 80 euro a my za to děkujeme 
všem, kteří se pod taktovkou jógové lektorky Stáňa Štainerová účastnili :)

Þakka þér öllum! Děkujeme všem :)

JÓGA PRO PRALES A TYGŘÍ HLÍDKU 



NÁMI POŘÁDANÉ BESEDY
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Každým rokem pořádáme veřejné přednáky po celé ČR. Návštěvníci 
se tak mají možnost dozvědět o projektových aktivitách spolku Prales 
dětem, či se s námi setkat i osobně. 

Jarní kolo přednášek bylo nejen o dění na Sumatře, ale i nové vizi a 
cestě podpory do Afriky, do Ugandy. Besedy byly pod názvem Wildlife 
of Uganda - putování africkou divočinou. Součástí promítání bylo i 
představení monitorovacího programu Oko Země.

Kde se promítalo: Brno, Česká Lípa, Holešov, Jablonec nad Nisou, 
Most, Nymburk, Ostrava, Pardubice, Praha, Trutnov, Veselí nad Mora-
vou, Veleň

Podzimní besedy byly naopak především o nové transforamci spolku 
Prales dětem v iniciativu Justic for Nature. Veřejnost tak byla infor-
mována o zamýšlené změně nových webových stránek, log a celkové 
projektové struktuře, kterou jsem se snažili zjednodušit. Součástí 
besed bylo i informování o problematice jedů v české krajině, tedy o 
travičství, které ohrožuje nejen divokou přírodu a o možnosti, jak se 
zapojit do občanských hlídek, které by po jedech pátraly a pomáhaly 
tak s rozkrýváním zelené kriminality.

Seznam míst, kde se promítalo: Brno, Česká Lípa, Most, Praha, Trut-
nov, Bzenec, 
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Dne 12.-13. dubna jsme byli pozváni jako hosté na seminář Stráže chráně-
ných území Slovenska, který se odehrával na Vernáry ve Slovenském Ráji. 
Jako zástupci spolku Prales dětem a členové International Ranger Federati-
on jsme zde měli provést přednášku o našich aktivitách na Sumatře a v Afri-
ce, včetně našeho monitorovacího programu Oko Země a na Slovensku Oko 
Medvěda. Na místo vyrazil předseda Milan Jeglík s Honzou Suchých. Naším 
úkolem bylo vyzvat jednotlivá chráněná území ke spolupráci na programu 
Oko Země, což se podařilo. Připravujeme oficiální spolupráci na monitorování 
ohrožených druhů zvířat, včetně rozkrývání ilegálních aktivit ve slovenských 
lesích a chráněných územích.

4. dubna jsme přijali pozvání na besedu na téma životní prostředí a globální 
oteplování pořádanou Akademií Soběstačnosti v restauraci Plevel v Praze. 
K diskuzi s námi ke stolu zasedl europoslanec Pavel Poc. I přes zajímavou 
debatu jsme dospěli k závěru, že EU či vláda není zatím stále ještě ochot-
na připustit si reálné ohrožení v důsledku upřednostňování ekonomických 
zájmů před hodnotou ochrany přírody a životodárných ekosystémů, natož 
učinit přímá opatření a strategické kroky. Opět jsme se utvrdili v našem pře-
svědčení, že žádná opravdu významná a rozumná změna zatím nemůže při-
jít od politiků, ale že změnu přinášejí osvícení jednotlivci svou aktivitou a s 
přispěním nutné účastí médií a široké veřejnosti. Změna je v každém z nás!

DISKUZE S EUROPOSLANCEM PAVLEM POCEM SEMINÁŘ STRÁŽE PŘÍRODY - SLOVENSKO
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GREEN LIFE PÁRTY 2020

Akce, která už neodmyslitelně patří ke každoročním udá-
lostem, je Green Life Párty. Ta se letos konala ve známe a 
osvědčeném rekreačním středisku Úsvit na vysočině v ter-
mínu od 31.5.-2.6. Víkendové akce se zúčastnilo okolo 130 
lidí.

Letošní Green Life párty byla ve znamení oslav 10 let exis-
tence a činnosti spolku Prales dětem. Přípraven byl bohatý 
program, který byl tento rok zpestřen karnevalem. Nechybě-
la tombola ani tradiční dražba, která se opět velmi povedla. 
Novinkou byl výměnný bazárek, tzv SWAP. Hostem akce byl 
Zdeněk Zulu Syrový, zástupce organizace ICORP, kteří chrání 
nosorožce v Africe.

Ranní rozcvičku s jógou měla na starosti Jana Pulpánová a 
celý víkend doprovázely skvělé a chutné kulinářské doved-
nosti Veggiedyck, Verunky a Karla. 

Přátelská, pohodová a energií naplněná atmosféra protkala 
celý víkend.



FESTIVALY A AKCE V PRŮBĚHU ROKU 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2019

PRALES DĚTEM / JUSTICE FOR NATURE 2019

V průběhu roku 2019 jsem se s naším info stánkem tradičně jako 
každý rok, účastnili mnoha akcí nebo festivalů. Se stánkem plným 
informací a produktů na prodej se jezdilo křížem krážem po ČR s na-
ším skvělým týmem Anetou Tonzarovou a Alenou Bendovou, samo-
zřejmě s výpomocí dalších dobrovolníků, bez kterých by to nešlo 
a tímto jim všem děkujeme. 

9.3. jsme se ukázali na 8. ročníku Vegan Festu v Brně, kde naši dob-
rovolníci Jan Suchý a Jana Kuviková kromě stánku měli i přednášku na 
téma: Aktivní přístup k ochraně přírody mladými lidmi. 

1. května  jsme nemohli chybět na populární VEGGIE NÁPLAVCE - JOY, 
kterou jako každý rok pořádá organizace Vegan Fighter. 

O pár dní později jsme se účastnili festivalu Fenix v Jihočeském kra-
ji, nebo festivalu 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.

15. června se konal 1. ročník LIFE fest v Českých Budějovicích. Kro-
mě informačního stánku se zde pořádal i SWAP na podporu projektu. 
Neuvěřitelnou energii a nadšení pro ochranu přírody vnesla na festival 
osmiletá Adrianka, která přivezla bednu svých plyšáků, aby je prodala 
a věnovala výtěžek na prales a ochranu mořských želv! Její odhodlání 
a energie vynesla 2.600 Kč!

NAŠE DĚNÍ V ČR V PRŮBĚHU ROKU 2019
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Poprvé jsme zavítali s infostánkem na festival Letiště (12.-13.7) 
a tradičně jsme se účastnili od 17.-20.7. festivalu Colours of Ostrava. 
Letos už potřetí. 
v
31.7. se v Ostravě konal diskuzní panel Impact Hub Planet na téma 
Environmentální krize a naše budoucnost. Talkshow se za spolek Pra-
les dětem účastnila  Alena Bendová.

Od 9.-11. srpna jsem se v Táboře účastnili se stánkem VEGAN CAMP 
Volume 1. Nechyběla ani 8.9. účast na Veggie Náplavce s letošním 
podtitulem Unity, či 17.8. na celosvětovém pochodu za práva zvířat 
(Animals Right March), který se letos konal poprvé i v Praze a zá-
věrem byly Vegan Hody, kde jsme byli i se stánkem. Velké díky patří 
organizaci Otevři oči za pořádání této události. 

Stejně jako loni, i letos jsme se od 31.8.-1.9. účastnili se stánkem v 
Českých Budějovicích na festivale Město lidem, lidé městu. 

Celou stánkovou šňůru postupně zakončovaly akce v září, říjnu a pro-
sinci, kterými byly od: 

11.-14.9. účast na festivale Voda, moře, oceány v Hluboké nad Vlta-
vou, 24.9. Eko trhy v Českých Budějovicích nebo účast na Vegefestu 
Soběstačnosti na Vyšehradě v Praze, který se konal 27. až 29. září. 
9.10. Life Fest - České Budějovice a 12. října stánková akce na festi-
valu dřevostaveb v Jílovicích, pro zcela jinou skupinu lidí.  

FESTIVALY A AKCE V PRŮBĚHU ROKU 
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V prvním týdnu v prosinci jsme se vrátili do Prahy na vánoční Veggie 
do Galerie Mánes. 

Předvánoční atmosféru a závěr našich všech akcí zakončilo sluno-
vratové setkání a společné představení s Jardou Duškem a Ondrou 
Smejkalem v Nové Vsi u Bakova, kde jsme měli možnost před plným 
sálem představit nejenom aktivity spolku Prales dětem a jeho projek-
tu Green & Blue Life na Sumatře, ale také monitorovací projekt Oko 
Země. Nakonec se celý večer, včetně úžasného Jardova povídání točil 
kolem přírody a vztahu člověka k ní. O stresu moderní civilizace vyplý-
vajícího z faktu, že jsme se jako lidé stáli Homo Sapiens Domesticus a 
zapomněli na své kořeny vycházející hluboko z přírody a Matky Země. 
V rámci představení byly prodávány sójové svíčky na podporu záchra-
ny pralesa. 

Závěr roku byl tradiční Pochod pro prales na Hostýn, který pořádalo 
již 3.rok středisko volného času z Holešova TYMY.

Všem, kteří nás podpořili, děkujeme a speciální díky všem dobrovolní-
ků, kteří vypomohli po celý rok na stáncích. Jmenovitě: Alena Bendo-
vá, Aneta Tonzarová, Martin (Nero), Tereza Humešová, Marian Hrkel,  
Daria Hlatká, Monika Tošnerová, Viktorie Mezerová, Jan Suchý, Jana 
Kuviková, Juraj a Zuzka Šprlákovi, Jan Jírátko s dcerou, Lenka Pečán-
ková, Michal Kubelka a Jan Holeček. 

 

FESTIVALY A AKCE V PRŮBĚHU ROKU 
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Během roku jsem se ukázali v pořadu NEDEJ SE plus v rámci dokumentu Otrávená krajina od 
Jakuba Charváta.

Už podle názvu je zřejmé, že se dokument zabývá používáním jedů v krajině. V rámci našich 
nově vzniklých občanských hlídek se Jakub Charvát účastnil i několika našich pátrání, které 
včetně rozhovorů s námi můžete v tomto dokumentu shlédnout. 

17. června představila činnost spolku Prales dětem v Radiožurnálu Alena Bendová v rámci 
pořadu „Večerní host Radiožurnálu“.

A nechyběli jsme na křtu nového časopisu Oko Magazine, v němž se otiskla i dvojstrana o Prales 
dětem. Akce se konala v novém australském podniku The Royal Down Under. Součástí křtu 
bylo i maorské představení tance Haka či krátké povídání o naší práci v anglickém jazyce. Spolek 
Prales dětem zde zastupovala Alena Bendová.
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Během roku 2019 jsme rozšířili naše prodejní zboží o recyklované rCUP hrnky s 
menším objemem ve dvou variantách a o příruční popelníček „BEZ VAJGLU“ pro 
kuřáky, aby nedopalky nekončily tam, kde nemají. 

Došlo i na změnu vzhledu certifikátů na záchranu pralesa, či na podporu proti-
pytlácké hlídky Green Patrol.

Velkým dárkem pro Prales dětem byla Veganská kuchařka od Lucie Šritrové, naší 
bývalé dobrovolnice, která na podporu našeho spolku vytvořila kuchařku založe-
nou na receptech, které vařila společně s kamarádkami při pobytu v pralese na 
dobrovolnickém programu. Kniha je obohacena o informace z pobytu, včetně ve-
selé příhody z džungle. 

PRALES DĚTEM / JUSTICE FOR NATURE 2019
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Ke spolku Prales dětem se v průběhu roku 2019 připojilo několik nových firem, které nabídly své služby, propojily své výrobky se záchranou 
pralesa nebo na podporu protipytláckých hlídek, či jen tak ve prospěch aktivit spolku.

Novým velmi důležitým partnerstvím a spoluprací je spolupráce s advokátní kanceláří Toman, Devátý & Partneři, 
kteří nabídli spolku Prales dětem právní zastoupení a služby. 

Česká společnost It Is Paid s.r.o. v čele s Lukášem Kovačem, vytvořila revoluční aplikaci Qerko, pomocí které jedno-
duše 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.”

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.

Velkou podporou pro nastartování činnosti Blue Patrol byl sponzorský dar od Nano Energies v hodnotě 107 447 Kč.
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Boutique Mr.Blackbird z Tulumu v Mexiku vy-
tvořil novou řadu etických triček EXITUS a ke-
ramické ozdoby s motivy ohrožených druhů zví-
řat. Výtěžek z prodeje jde na záchranu pralesa 
na Sumatře.

Ačkoliv nákupem náramku nespasíte svět, roz-
hodně tím, že si uděláte radost můžete podpořit 
organizace, které to uvítají ... Faktazeme / Zachraň 
planetu vytvořily 3 parádní náramky, kde každý 
symbolizuje konkrétní pomoc. Část výtěžku z ná-
ramků putuje na projekty zachraň prales, na Tygří 
hlídku nebo na Blue patrol, stačí si vybrat. 

Firma WOWO design vytvořila ve 
své dílně dva typy misek s motivem 
tygra nebo želvy na podporu proti-
pytláckých hlídek. Veškerý výtěžek 
z dřevěných misek s motivem tygra 
a mořské želvy a plakátu s planetou 
Zemí jde rovnou na podporu proti-
pytláckcýh hlídek. Motivy tygra a 
želv jsou vytvořeny přímo pro tuto 
spolupráci a do misek jsou vypalo-
vány ručně. Ze své dřevěné misky 
tak můžete mít ještě lepší poci

MR.BLACKBIRDZACHRAŇ PLANETU

WOWO DESIGN A VERUNITY ART
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Brněnská značka, která nabízí lokální módu z eko-
logických materiálů. Etická firma KOUSEK, která 
prodejem mikiny s potiskem pralesa věnuje z ka-

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

Slovenská firma Mobake se rozhodla, že z ka-
ždého nákupu (z ceny výrobku) přispěje 1% pro 
projekt, který si zákazník vybere. Na nás nebo 
na organizaci Lesoochranárske zoskupenie VLK.

Zakoupením ZEROWASTE zubního kartáčku, 
slámky, či skleněné lahve, se tak můžete zapojit 
i vy do záchrany pralesa. 

KOUSEKMMMOJE

ždého kusu 90 Kč 
na záchranu pra-
lesa. Tedy 10 m  z 
každé této mikiny 
putuje na rozšíření 
rezervace Green 
Life.

MOBAKE
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Stálým a důležitým partnerem je firma Fotopast.cz, která nám posky-
tuje výraznou slevu na fotopasti pro monitorovací program Oko Země 

NEPZ - Nejbohatší ekosystémy planety Země, jsou tradičně největším 
šiřitelem myšlenky Green Life a financují monitorovací program Oko 
Země. 

Významným partnerem pro program ZACHRAŇ PRALES se stala firma 
Sport Club s.r.o., která darovala 63 000 Kč na rozšíření rezervace. 

Důležitým partnerem je účetní firma Manon účto s.r.o., která nejen 
zpracovává účetnictví pro náš spolek, ale patří i k firmě, která nám po-
skytuje skvělé poradenstvé, ale i výraznou slevu za své služby.

V roce 2019 pokračovala podpora od firmy Mýdla s duší, kteří darují z 
každého tuého šampónu či mýdla 5 Kč na záchranu pralesa.

Dlouholetým partnerem je i firma Armed store s.r.o., která v roce 2019 
dovybavila kluky s Green patrol. Spolku Prales dětem poskytuje výraz-
nou slevu na vybavení. 

Dlouhodobá spolupráce je i z Veřejného 
akvária z České Lípy, kde pan Jasanský v 
rámci své expozice má i výstavu obrazu, 
která mu byla poskytnuta spolkem Prales 
dětem ve spolupráci NEPZ. 

V rámci bezobalového obchodu NOSáček 
majitelé nabízí svým zákazníkům kromě 
potravin na váhau i certifikáty na záchranu 
pralesa.

Středisko volného času TYMY z Holešova 
se už řadu let stává aktivním partnerem 
ve prospěch spolku Prales dětem. Kromě 
výroby keramických tygřích stop, pořádá i 
tradiční Pochod pro prales.

Firma Vital Life a firma Hrbáček z Holešo-
va, patří mezi dlouhodobé partnery spolku 
Prales dětem, kteří svým aktivním přístu-
pem, šířením myšlenky Green Life, sbě-
rem hliníku, či elektroodpadu pro projekt, 
zastávají důležitou roli.

https://www.fotopast.cz/
https://www.fotopast.cz/
http://nepz.cz/
http://nepz.cz/
http://nepz.cz/
http://www.sportclub.cz/
http://www.sportclub.cz/

