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Rok 2016 se stal v naší činnosti přelomovým rokem po všech stránkách. Nejenom, že se nám 
podařilo dokončit a slavnostně otevřít Tygří dům či rozšířit rezervaci z 50 ha na 85,5 ha, ale 
v tomto roce i oficiálně vznikla partnerská nezisková organizace spolek Prales deťom na Slo-
vensku.

Dalším milníkem v projektové činnosti je nový projekt Blue Life v souostroví Pulau Banyak 
u Indického oceánu a založení nové sesterské organizace Oceán dětem.

Za rok 2016 se toho odehrálo víc než dost, a to vše díky podpoře veřejnosti, firem a samozřej-
mě i škol v rámci vzdělávacího projektu NEPZ. Nezbývá než smeknout před lidmi, kteří i přes 
všechny své osobní problémy a pracovní vytížení nezůstávají lhostejní ke stavu naší nádherné 
přírody a životního prostředí, jenž je základním nositelem života a zdraví všech živých bytostí 
na Zemi, včetně zatím nepoučitelného člověka. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

ÚVODNÍ SLOVO



V roce 2016 se navázalo na úspěšné období z roku 2015, kdy re-
zervace dosáhla 50 ha, a tak jsme mohli díky štědrým předvánoč-
ním příspěvkům lidí z České a Slovenské republiky zahájit další 
rozšiřování rezervace hned od začátku roku 2016.

Během měsíců února až dubna se vykoupilo 17 ha v blízkosti úze-
mí Green Life I, čímž se docílilo stavu 67 ha chráněného území. 
V průběhu roku se pak dokončil výkup „tygřích“ bažin, doplatily 
se pozemky „U Francouze“ a „U Brány“. V měsíci září se část re-
zervace Green Life I rozrostla ještě o dalších 7,5 ha situovaných 
přímo na hranici s národním parkem Gunung Leuser. Tato část je 
již sekundárním pralesem a veškerá nová vegetace je zde z přiro-
zeného náletu z primárního pralesa národního parku.

Velkým krokem v tomto roce bylo spuštění vykupování pozemků 
v údolí řeky Sekelam. Jedná se o magický a zároveň naprosto ne-
pochopitelný několikakilometrový legální zářez do nitra národní-
ho parku Gunung Leuser, který jej doslova otevírá pytláckým ak-
tivitám, aniž by je byl kdokoli schopen kontrolovat, natož zastavit. 
V minulosti zde kolem toku Sekelamu žili divocí sloni, nosorožci 
a tygři, ale toto již není několik desítek let pravdou. Lidé zvířatům 
ukradli jejich údolí, vykáceli deštný prales, a nížinu i svahy údolí 
osázeli průmyslovou plodinou, kaučukem. Sloni a tygři se stáhli 
výše proti proudu řeky Sekelam a nosorožci byli vyvražděni.

To vše vzbudilo náš zájem, a naším cílem se stalo navrácení údolí 
zpět přírodě, zvířatům a ekosystému Leuser.

REZERVACE GREEN LIFE



V červenci roku 2016 se zahájilo jednání s majitelem pozemků o rozloze 11 ha přímo u vstupu do NP Gunung Leuser na levém břehu řeky 
Sekelam. V září došlo k finální dohodě, předložení dokumentů, tedy kontrola správnosti hranic pozemků ve vztahu k národnímu parku 
a tím jsme zaplatili majiteli první splátku 60 milionů rupií a do konce roku 2018 musíme postupně doplatit ještě 325 milionů rupií. Majitel 
opustí své pozemky v únoru 2017 a poté zde začne vládnout divočina, která se stane součástí rozrůstající se rezervace Green Life.

Díky zájmu veřejnosti se tak v průběhu 
roku 2016 podařilo rozšířit rezervaci na 
85,5 ha.

Opět jsme společnými silami dokázali, že 
se lidé o záchranu deštného pralesa zají-
mají a hlavně, že kolem spolku Prales dě-
tem vzniká kompaktní skupina lidí a firem, 
která se rozhodla konat a spolupracovat 
na projektu Green Life.



Píše se leden 2016 a od prvního kopnutí do země (8. března 
2015) uplynul téměř rok a my s radostí můžeme oznámit, 
že díky podpoře jednotlivců, firem, dobrovolníků a škol byl 
Tygří dům dne 23. ledna 2016 slavnostně otevřen.

V průběhu prosince 2015 a ledna 2016 došlo k finálnímu 
dokončení výstavby a vybavení Tygřího domu. Byly rozvě-
šeny informační bannery a cedule, které nám dodala firma 
Canon díky dobrovolníkovi Martinovi Nesvadbovi.

Tygří dům se tak slavnostně otevřel 23. ledna 2016 za pří-
tomnosti dobrovolníků, místních lidí, starosty vesnice a zá-
stupce okresního hejtmana (Camat). Nejvítanějšími hosty 
však byly děti, které již byly v očekávání otevření jejich vý-
chovně vzdělávacího centra.

Tygří dům se stal důležitým informačním centrem, kance-
láří, ale i místem pro pravidelnou výuku angličtiny s en-
vironmentální výchovou, kterou navštěvuje přibližně 60 
dětí. Stal se i zázemím pro dobrovolníky a proti-pytláckou 
hlídku.

TYGŘÍ DŮM





Součástí Tygřího domu je informační centrum, kancelář naší 
a indonéské neziskovky YHUA, ubytování pro členy Spolku Pra-
les dětem, pokoje pro dobrovolníky, výchovně vzdělávací terasa 
a sociální zařízení.

Pozemek v okolí Tygřího domu byl v průběhu roku 2016 přetvořen 
na cvičební a tréninkový prostor pro proti-pytláckou hlídku Tygří 
komando, byly zde vysázeny okrasné a ovocné stromy a keře, bylo 
postaveno oplocení. V druhé polovině roku 2016 byl na pozemku 
postaven odpočinkový altánek s výhledem na řeku Berkail.

Celková cena výstavby Tygřího domu vyšla 882 491,57 Kč.

Děkujeme všem, kteří výstavbu Tygřího domu podpořili!



Od března 2016 se začaly v Tygřím domě odehrávat pravidelné 
výchovně-vzdělávací akce pro děti pod vedením učitelky Dony. 
Výuka byla věnována informacím o přírodě a zvířatech dané ob-
lasti, se speciálním zaměřením na ohrožené druhy zvířat ekosys-
tému Leuser. Na vzdělávacích programech se významně podíleli 
zahraniční dobrovolníci.

VÝUKA ANGLIČTINY NA TYGŘÍM DOMĚ



V průběhu roku 2016 Tygří dům navštívila studentská organizace 
KOMPAB, studenti středních a základních škol, kteří se zapojili do 
spolupráce na vzdělávání dětí a mládeže.

Projekt Green Life otevřel poprvé své brány indonéským dětem, 
které zavítaly z Tygřího domu do rezervace, aby poznaly krásu 
přírody a zároveň se dozvěděly více o deštném pralese a ochra-
ně přírody. Jejich průvodcem a terénním učitelem byl předseda 
YHUA, Ali Rusli. Tímto byl položen základ nového způsobu vzdělá-
vání dětí přímo v terénu rezervace.

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ Z ORGANIZACE 
KOMPAB

Dobrovolníci Karel Černý a Veronika Karpíšková z Brightonu v An-
glii přivezli na Tygří dům několik nádherných knih o zvířatech 
v angličtině, fotopast na monitorování divokých zvířat, daleko-
hled a notebook Acer Aspire E 13 od jejich anglické kamarádky 
Loren.

DÁRKY Z ANGLIE PRO TYGŘÍ DŮM



V únoru 2016 byla založena proti-pytlácká hlídka Tygří koman-
do, která navázala na dvouletou činnost hlídky Green Patrol, 
jenž operovala od roku 2014 v NP Gunung Leuser ve spolu-
práci s rangery NP Gunung Leuser sekce V – Bohorok. V roce 
2015 ale došlo k útlumu této spolupráce a neochotě rangerů 
účastnit se hlídek. Bylo nutné učinit zásadní změnu v moni-
torovací a strážní činnosti a nastavit nová pravidla s novými 
členy hlídky. Byl vyhlášen konkurz, na který se dostavili místní 
muži a byli vybráni čtyři, kteří se podrobili výcviku a fyzickému 
tréninku. Součástí této hlídky se stal Zbyněk Hrábek, který byl 
novým koordinátorem činnosti a zástupcem NGO Prales dě-
tem na projektu Green Life. Vystřídal tak Vítězslava Vojáčka, 
který po třech letech ukončil činnost na projektu Green Life.

Na konci února 2016 vyrazila Tygří hlídka na první 5denní akci 
do NP Gunung Leuser, abychom si potvrdili jejich potenciál 
pro budoucí proti-pytlácké a monitorovací aktivity. Během 
této akce jsme pátrali po pytláckých pastech, stopách zvířat 
a rozmisťovali fotopasti do hloubi pralesa. Nalezli jsme staré 
sloní migrační stezky, čerstvé stopy dvou tygrů a 24 pytlác-
kých pastí, které jsme zničili.

VZNIK TYGŘÍHO KOMANDA



V průběhu roku jsme však byli nuceni dva z členů vyřadit (Bima 17 let, 
Suria 36 let) z důvodů naprosté nespolehlivosti a vynášení informací 
o rozmisťování fotopastí, což ohrožovalo činnost celé hlídky. Třetím od-
padlíkem byl nadějný Jusli (24 let), který se zamiloval do slečny, opustil 
vesnici Batu Katak i Tygří komando a odjel za ní žít do města Medanu. 
V hlídce tak zůstali Aril a Sadikin, kteří pokračovali ve strážní činnosti 
rezervace Green Life a přilehlého území národního parku.

Pokračování protipytláckých hlídek, se tak přetransformovalo na stráž-
ně-monitorovací program Oko tygra 2017–2021. Hlavním pilířem proti-
pytlácké hlídky je Zbyněk Hrábek.



• Ostraha rezervace Green Life a hranic NP Gunung Leuser mezi řekami Berkail a Sekelam.
• Strážní činnost v národním parku Gunung Leuser, ničení pastí a získávání důkazů o pytláckých aktivitách.
• Monitorování ohrožených druhů zvířat.
• Osvěta místních komunit – šíření informací a vysvětlování negativ pytláctví a ilegálního dřevorubectví a jejich dopadů na eko-

systém Leuser i samotné obyvatele místních vesnic.
• Zaměstnanost místních lidí z vesnic podél hranic NP Gunung Leuser a jejich zapojení do přímé ochrany přírody.

ČINNOST PROTI-PYTLÁCKÉ HLÍDKY 

Proti-pytlácká hlídka Tygří komando je financována od přispěvatelů, kteří ji podporují jak drobnými, tak i většími částkami na transpa-
rentním účtu TYGŘÍ HLÍDKA.

Výstroj pro Tygří hlídku jsme získali za zvýhodněné ceny od firmy ARMED STORE s.r.o. v hodnotě 40 000 Kč. Cílem nové výstroje je 
vylepšit akceschopnost a komfort členů Tygřího komanda v náročné terénní práci v deštném pralese. Jednalo se o uniformy, technické 
vybavení, dalekohledy, slzné spreje, pouta, opasky atd.



Národní park Gunung Leuser na Sumatře je doslova knihovnou 
života. Žijí zde čtyři z deseti nejohroženějších druhů zvířat planety 
Země. Jsou to nosorožci, tygři, sloni, orangutani sumaterští, dále 
levharti Diardovi, medvědi malajští, tapíři a mnoho dalších nád-
herných a vzácných zvířat. Všechna tato zvířata jsou však ohrožo-
vána pytláctvím, které není v národním parku žádnou výjimečnou 
aktivitou, poněvadž ochrana parku je velmi složitý proces. Na zá-
kladě takového zjištění jsme se rozhodli vymyslet způsob ochrany 
zvířat, který by mohl fungovat lépe, než tomu bylo doposud.

Spolupráce se správou NPGL, sekcí V – Bohorok se v minulých le-
tech ukázala jako nefunkční, kdy pověřené osoby nereflektovaly 
námi zjištěné a předložené důkazy o pytláckých aktivitách v ná-
rodním parku, ale my jsme se i přes to nevzdávali a v naší činnosti 
nepolevovali.

V dubnu 2016 navštívil Ali Rusli hlavní správu NPGL v Medanu 
na Sumatře, aby zde s dalšími neziskovkami vyslechli návrhy na 
spolupráci na ochraně národního parku Gunung Leuser. Dále zde 
proběhla informace o možnosti získání licencí na monitorování 
NPGL.

VZNIK NOVÉ VIZE OKO TYGRA 2017-2019



Díky této možnosti jsme zpracovali projekt s názvem OKO TYGRA 
a v České republice a na Slovensku rozjeli kampaň na získání fo-
topastí, které se mají stát nejdůležitějším prvkem monitorování 
zvířat a rozkrývání pytláckých aktivit. Do získávání fotopastí se 
zapojily nejenom jednotivci z řad našich příznivců a firmy, ale 
především základní a mateřské školy z projektu NEPZ (Nejbohat-
ší ekosystémy planety Země), které ze získaných záběrů budou 
mít za úkol vytvořit školní film, který se na konci školního roku 
2019/2020 stane součástí školního filmového festivalu OKO TY-
GRA 2020, pořádaného projektem NEPZ.

Díky této výzvě se během dubna až prosince 2016 sešlo 60 no-
vých fotopastí, využili jsme však i 13 fotopastí získaných v minu-
lých letech.

Naším novým partnerem monitorovacího programu se stala fir-
ma FOTOPAST.CZ, která nám dodává fotopasti určené pro nový 
unikátní monitorovací pětiletý program za zvýhodněné ceny.
V červnu 2016 jsme tak nakoupili prvních 20 ks fotopastí UV-
595-HD od firmy Fotopast.cz. Sedm fotopastí zasponzorovali pan 
čermák a paní Alžběta Šorfová z Cest k sobě.
Situace s udělením monitorovací licence se však do konce roku 
2016 z důvodů nečinnosti úředníků nijak nezměnila.

Mezitím jsme však fotopasti využili především pro monitorování 
rezervace Green Life a blízkého okolí národního parku, díky če-
muž jsme získali fantastické záběry.



• monitoring kriticky ohrožených druhů zvířat v NP Gunung Leuser
• získání důkazy o pytláckých aktivitách v NP Gunung Leuser, jejich monitorování za pomoci fotopastí a předávání těchto důkazů 

hlavní správě NPGL v Medanu za účelem potlačování pytláctví
• získání filmového materiálu z fotopastí pro vytvoření výchovně-vzdělávacího programu pro děti a mládež v Indonésii
• získání filmového materiálu pro propagaci ochrany NP Gunung Leuser
• získání filmového materiálu, který by lidem představil přirozené chování divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí, a ukázal 

je jako unikátní a inteligentní živé bytosti, kterými bezesporu jsou

PROGRAM OKO TYGRA 2017-2019

Partneři monitorovacího programu Oko tygra 2017–2019, 
kteří zasponzorovali fotopast, získají každoročně k Vánocům 
film složený z fascinujících záběrů ze všech využitých fotopas-
tí, které budou použity v terénu.

Zhodnocením celého monitoringu za období let 2014–2016 
bylo vytvoření filmu OKO PRALESA, který obdrželi všichni 
sponzoři fotopastí.



Velkou energií pro projekt je fungování dobrovolnických programů. 
Dobrovolníci, kteří k nám v průběhu roku 2016 opět zavítali, za sebou 
zanechali skvělou práci, ať už při dokončování Tygřího domu či servisu 
obou táborů Green Camp I a Green Camp II. Též se zapojili do výuky 
angličtiny na Tygřím domě, vyráželi poznávat deštný prales a nechyběla 
ani blízká setkání s orangutany.

Novinkou v roce 2016 je kombinace pobytu v pralese na projektu Green 
Life a na ostrově Sikandang v souostroví Pulau Banyak v rámci projektu 
Blue Life, kde dobrovolníci čistí pláže a podmořský svět od naplavených 
plastových odpadků.

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY V ROCE 2016



VÍŤA VOJÁČEK OPOUŠTÍ GREEN LIFE

Víťa Vojáček po tři roky hájil zájmy spolku Prales dětem a projek-
tu Green Life na Sumatře. Po opakovaných neshodách s předse-
dou YHUA Ali Ruslim nebylo možné, aby Víťa pokračoval ve své 
činnosti. Nutno podotknout, že vina nebyla na jeho straně, ale 
pozice Ali Rusliho nám nedovolila tuto situaci řešit jinak než od-
chodem Víti Vojáčka. Děkujeme tímto Víťovi za několikaletou prá-
ci pro rezervaci Green Life a jeho osoba navždy zůstane zapsána 
zlatým písmem do projektové činnosti. Vzniklou situaci budeme 
muset vyhodnotit a najít co nejlepší řešení, aby nemohl předseda 
YHUA výrazně zasahovat do personální činnosti Spolku Prales dě-
tem na projektu Green Life na Sumatře.

NORBERT ŠVARC KONČÍ S PRACÍ 
PRO PRALES DĚTEM

Norbert Švarc pracoval rok pro spolek Prales dětem v kanceláři 
v Brně a nutno podotknout, že jsme dlouho nebyli schopni roz-
poznat jeho reálnou motivaci pracovat pro spolek Prales dětem. 
V roce 2016 jsme Norbertovi zaplatili letenku a vzali ho na pro-
jekt Green Life na Sumatru, aby měl 100% povědomí o činnos-
ti spolku, pro který pracoval. Zde v terénu deštného pralesa se 
ukázalo, že Norbert nemá vztah k přírodě a zvířatům, a že mnoho 
informací, jenž nám o sobě sdělil nebyly pravdivé. Nakonec došlo 
k rozhodnutí, že Norbert opustí naše řady. Došlo k podezření, že 
se dokonce pokouší organizaci rozvrátit zevnitř. Důvod jeho koná-
ní nám zůstal neznámý.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY 



Dne 30. října 2016 byl na Slovensku založen spolok Prales deťom, 
který plní stejnou roli jako jeho český protějšek, ale jeho pole pů-
sobnosti bude na Slovensku. Naši dlouholetí kolegové a spolupra-
covníci se rozhodli šířit myšlenku Green Life i v jejich zemi a uká-
zat tak Slovákům cestu ke společné ochraně přírody. Založili tedy 
neziskovou organizaci, transparentní účty a šíří osvětu o projektu 
Green Life. Takto proběhla přednáška v Bratislavě a Trenčíně. Na 
obou místech se sešli lidé se zájmem o spolupráci, což pro nás 
byla nádherná zkušenost. V současné době se připravují překlady 
do slovenštiny a je připravena doména www.pralesdetom.sk.

SPOLEK PRALES DĚTEM 
NA SLOVENSKU 

NOVÁ VÝPOMOC 
DO KANCELÁŘE

Díky ukončení spolupráce s Norbertem Švarcem jsme byli nuceni 
v roce 2016 najít náhradu do naší brněnské kanceláře.

Naší vizí se stala spolupráce s prověřenými dobrovolníky, na které 
by se dalo spolehnout a kteří byli ochotni vypomoct s rozesíláním 
časopisů, certifikátům, textilu a jiných propagačních předmětů.

Naší skvělou a důležitou výpomocí v kanceláři se od dubna 2016 
stali Barbora Turbáková, Romana Zubalová a Štěpán Balcařík. 
Všem moc děkujeme.



V roce 2015 se zrodil nápad rozšířit dobrovolnický program 
i k moři, kde by se hlavní náplní stal úklid pláží a podmořského 
světa od naplavených odpadků.

V roce 2016 byla založena nová nezisková organizace spolek Oce-
án dětem, která má za cíl ochranu oceánu, ostrovních ekosysté-
mů a podmořského světa.

Nositelem této myšlenky se stal Milan Jeglík, zakladatel spolku 
Prales dětem a Zuzana Koloušková. K vizi se připojilo dalších 16 
Čechů a Slováků, kteří spojili síly a finanční prostředky na vykou-
pení pozemku na ostrově Sikandang a výstavbu dobrovolnického 
centra.

VZNIK SPOLKU OCEÁN DĚTEM A NOVÁ SPOLUPRÁCE
Ve společné spolupráci spolků Prales dětem a Oceán dětem vzni-
kl v roce 2016 kombinovaný dobrovolnický program Green & 
Blue, jehož náplní je kromě stávajících aktivit v rámci rezervace 
Green Life také čištění pláží a podmořského světa od naplavených 
plastových odpadků v souostroví Pulau Banyak, vytváření fungu-
jícího odpadového programu ve čtyřech domorodých vesnicích, 
které jsou významným znečišťovatelem oceánu v dané oblasti. 
Součástí souostroví je také ostrov Bangkaru, který je významným 
kladištěm kriticky ohrožených mořských želv.



Během roku 2016 jsme kromě vlastních akcí vystoupili i v pořadu 
Dobré ráno od České televize nebo v divadle Na Kampě v Duši K, 
kam jsme dostali již třetí pozvání od Jaroslava Duška, abychom 
lidem přiblížili posun projektu v uplynulých dvou letech.

V pořadu Gejzír byl odvysílán krátký dokument přímo z dění na 
Sumatře, který natočila a připravila Kateřina Stibalová.

Opakovaně jsme se vrátili do internetové televize Cesty k sobě 
paní Alžběty Šorfové, kde jsme diváky seznámili s novinkami na 
projektu Green Life. Nelze se nezmínit, že paní Alžběta s panem 
Čermákem na základě našeho rozhovoru zasponzorovali 7 foto-
pastí pro monitorovací program Oko Tygra 2017–2019.

Spolek Prales dětem podporuje každý, jak je v jeho možnostech, 
někdo finančními příspěvky, někdo uspořádáním benefiční akce, 
koncertu, někdo výrobou a prodejem vlastních produktů. Během 
roku 2016 se tak díky všem skvělým lidem odehrálo několik krás-
ných akcí ve prospěch ochrany pralesů, či na chod proti-pytlácké 
hlídky.

SPOLEK PRALES DĚTEM 
V MÉDIÍCH

AKCE PRO PRALES DĚTEM

KONCERTY PRO GREEN LIFE 

Na začátku a na konci roku se v Havířově uskutečnily v jazz clu-
bu benefiční koncerty na záchranu deštných pralesů. Iniciátorem 
celé akce byla veganka a zpěvačka Marie Glatzová, která v roce 
2015 absolvovala dobrovolnický program na Sumatře a zapojila 
se aktivně do ochrany tropického deštného pralesa a tygrů su-
materských.

V květnu se odehrál benefiční koncert Veroniky Niny Stříbrné, 
která uspořádala komorní večer s ochutnávkou raw zákusků 
v Kroměříži ve snaze rozšířit povědomí o projektu Green Life mezi 
své přátelé a veřejnost.



V záři se pořádal koncert na záchranu pralesa v Brně, který orga-
nizovali Tereza a Pavel Zárubovi. Koncert se uskutečnil v Pizzaba-
ru Těsně vedle.

Součástí koncertů byla i přednáška o projektu Green Life. Výtěžek 
ze vstupného byl určen na záchranu pralesa ve prospěch česko-
-slovensko-indonéské rezervace Green Life.

V listopadu pak proběhly dva benefiční koncerty v Praze a Plzni, 
pořádané lidmi ze skupiny GNWP. Na koncertech vystoupily ka-
pely jako Empty Hall of Fame, Scalp, Aliusterra a Akustix Passka. 
Všem moc děkujeme za podporu!



VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KLADNĚ

Od 14. května do konce června 2016 se v kladenském OC Cent-
ral Kladno otevírá nádherná výstava fotografií, na které se histo-
ricky poprvé propojuje spolupráce neziskové organizace Spolek 
Prales dětem a skupiny Stop palmovému oleji. Návštěvníci zde 
tak mohli nasát krásu deštného pralesa, ale zároveň se dozvědět 
i o jeho zhoubě – palmových plantáží, které tento skvostný eko-
systém den za dnem díky poptávce konzumní společnosti ničí.

KERAMICKÉ LISTY PRO GREEN LIFE

Dne 6. června 2016 převzali zástupci spolku Prales dětem, Milan 
Jeglík a Zuzana Koloušková, od paní Murycové ze střediska vol-
ného času v Rosicích u Brna celkem 18 nádherných keramických 
uměleckých děl. Tyto vymodelovaly především děti, ale také je-
jich rodiče a jsou určeny na prodej či dražbu pro získání finanč-
ních prostředků na záchranu pralesa.



POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA 

Je tisíc způsobů jak zviditelnit problém devastace deštných prale-
sů a zapojení se do jejich ochrany. 

Naši noví kolegové ze Slovenska Michaela Kršáková a Tomáš Šmá-
trala se rozhodli rozšířit informaci o existenci projektu Green Life 
a tak to spojili s poutí do Santiaga de Compostela. Na své trase 
350 km dlouhé vyzývali poutníky k ochraně pralesů, rozdávali 
letáčky, placky a především poznávali nová místa, krásu přírody 
a sami sebe.



BENEFIČNÍ SEBEREVOLTA 
A JEJICH TRÉNING PRO PRALES 

V září uspořádala komunita Seberevolta pod vedením zkušených 
trenérů benefiční workoutový trénink pro Prales dětem. Vstupné 
na trénink bylo minimálně 100 Kč a celkový výtěžek 3 050 Kč šel 
na záchranu pralesa.

Více o Seberevoltě najdete na 
www.seberevolta.cz.
 

PRVNÍ POCHOD PRO PRALES 

Dne 31. prosince 2016 se uskutečnila první akce POCHOD PRO 
PRALES. Organizace se zhostili naši noví spolupracovníci ze SVČ 
Tymy z Holešova. Pochod proběhl z obce Rusava na posvátný vrch 
Hostýn a zpět. Poté jsme promítali film o deštném pralese a na-
konec vše uzavřeli předsilvestrovskou párty. Pochodu se zúčastni-
lo 107 lidí a výtěžek z dobrovolného vstupného šel na záchranu 
pralesa.



AKCE POŘÁDANÉ SPOLKEM PRALES DĚTEM
Během roku 2016 jsme uspořádali 41 veřejných přednášek pro 
veřejnost po celé České republice a nově i na Slovensku.

Jarní promítací šňůra se nesla pod názvem „GREEN and BLUE, 
Příběh lásky k divočině, svobodě a přirozenosti“, zatím co pod-
zim nesl jméno „JAK SE STAVÍ SEN“, který seznamoval veřejnost 
s nově založeným spolkem Oceán dětem a jeho projektem Blue 
Life.

Veřejné přednášky se tedy pořádaly v těchto městech: Blansko, 
Bratislava, Brno, Česká Lípa, Děčín, Frýdlant nad Ostravicí, Hole-
šov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jindřichův Hradec, Jičín, Ha-
vířov, Krupka, Kyjov, Liberec, Most, Olomouc, Praha, Sebranice, 
Teplá, Trutnov, Trenčín, Ústí nad Labem, Veleň, Zátor, Zlín.

V dubnu jsme ke Dni Země uspořádali úklidovou akci v okolí Pel-
hřimova, na které se sešlo okolo 15 lidí, se kterými jsme se vydali 
uklidit krajinu od odpadků, které někteří naši spoluobčané stále 
vyhazují do přírody.



GREEN LIFE PÁRTY

Již potřetí se na přelomu jara a léta v rekreačním středisku Úsvit 
ve Vanově na Vysočině sešla skvělá parta lidí, aby společně roko-
vali a hodnotili činnost spolku Prales dětem a jeho projektů na 
Sumatře. Akce se zúčastnilo cca 80 lidí, kteří se nejen bavili, ale 
zdokonalovali v sebeobraně s trenérem Tomášem, učili se bub-
nování s Alešem Hrbáčkem, podpořili projekt v tombole i veřejné 
dražbě. Proběhla zde přehlídka vybavení a jídla do přírody firmy 
Armed, tanečník Leon roztočil večer v rytmu samby a salsy, a ne-
mohl chybět ani tradiční projektový fotbalový zápas. Večerní pro-
mítání bylo vystřídáno zábavou u ohně. Celé víkendové setkání 
bylo dalším úžasný okamžikem sounáležitosti a vyjádření spolu-
práce na ochraně přírody.



PRVNÍ SRAZ DOBROVOLNÍKŮ

V září 2016 proběhla další veřejná akce a sraz, tentokrát dobrovolníků Green & Blue. Do rekreačního střediska Kadlečák u Světlé nad 
Sázavou na Vysočině se sjelo asi 60 dobrovolníků. Kromě promítání a výborné zábavy okořeněné hudbou se též navazovalo na přátelství 
z dobrovolnických programů na Sumatře.



VEŘEJNÝ PROTEST 
PROTI GENOCIDĚ VLKŮ V NORSKU

Dne 14. listopadu 2016 se v Praze před velvyslanectvím Norského 
království konala veřejná demonstrace proti odlovu vlků žijících 
na severu Norska. Sešlo zde asi 40 lidí s upozorněním na nesou-
hlas s vybíjením vlků v této severské zemi. Sešli se zde dospělí 
lidé, ženy i muži, starší i mladší ročníky, děti i zástupce zvířecí říše 
v podobě psa. Ulice Hellichova v centru Prahy, kde velvyslanectví 
sídlí, byla v obležení policistů v uniformách i v civilu. Vzhledem 
k faktu, že zde vše proběhlo v té nejklidnější podobě, tak nebyl 
důvod k jakýmkoli represím, takže jsme mohli v klidu předat ote-
vřený dopis panu velvyslanci, který byl směřován norské vládě, 
která pro letošní loveckou sezónu vydala úmrtní list 47 z 68 vlků 
žijících v Norsku, což pro celou vlčí populaci znamená doslova 
biologickou čistku. Skutečný důvod? Silná lovecká lobby a zájem 
o vlčí trofeje. V roce 2015 se v Norsku o odstřel 16 vlků přihlásilo 
11 000 trofejových lovců. Neuvěřitelné a hanebné! O to horší je 
skutečnost, že takový zločin proti přírodě posvětila vláda.

Smutnou skutečností se stal fakt, že se k tomuto protestu osobně 
nepřipojilo ani Hnutí Duha, ani hnutí Vlk ze Slovenska. Nakonec 
jsme otevřený dopis norské vládě předali za spolek Prales dětem 
sami. Norský velvyslanec nám předal finanční zprávu o tom, jak 
fondy EHP a Norska podpořily Hnutí Duha 8milionovým grantem 
na výzkum a monitoring vlků v ČR, takže jsme nakonec pochopili, 
proč se Hnutí Duha k naší výzvě nepřipojila. Smutná skutečnost.



V průběhu roku jsme využili i možnost účastnit se několika akcí, 
na kterých jsme širokou veřejnost seznamovali s aktivitami spol-
ku Prales dětem, především s možností zachránit kousek pralesa, 
přispět na nově vzniklou proti-pytláckou hlídku Tygří komando 
nebo účastnit se jako dobrovolník programů v pralese i na ostro-
vech Pulau Banyak na Sumatře.

INFORMAČNÍ STÁNEK V LEGU

Firma Lego otevřela brány pro jednání o spolupráci a účast na 
stánkové akci pro jejich zaměstnance. Naší misí zde bylo informo-
vat o problematice devastace deštných pralesů, či znečištění oce-
ánů. Reálný pozitivní výsledek však tato akce nepřinesla a žádná 
viditelná spolupráce se nenavázala.  

KDE JSME BYLI SE STÁNKEM SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI – NOBILIS TILIA 

Kosmetická firma Nobilis Tilia od roku 2004 pořádá v období let-
ního slunovratu Svatojánské slavnosti bylin, které se konají ve 
Vlčihorské zahradě této společnosti v Krásné Lípě. Svatojánské 
slavnosti bylin jsou oslavou přírody a lidí, kteří se zde setkávají 
a společně prožívají hezké okamžiky letního slunovratu. Činnost 
spolku Prales dětem zde prezentovaly Petra a Dominika, kterým 
tímto děkujeme.

VEGGIE NÁPLAVKA SUMMER 2016 

1. květen jsme slavili na pražské Náplavce, kde se odehrávala tra-
diční velká veganská akce pořádaná Vegan Fighters. Kromě boha-
tého programu, workshopů i přednášek zde byly spousty vegan-
ských dobrot, kosmetiky netestované na zvířatech a samozřejmě 
i stánků s neziskovkami poukazujícími na práva zvířat.

V našem informačním stánku 
nám vypomáhaly naše šikov-
né dobrovolnice Petra, Domi-
nika a Lucka. Děkujeme.



VÁNOČNÍ TRHY V BRNĚ 

Již druhým rokem jsme s aktivitami spolku Prales dětem zavítali 
na Vánoční trhy do Brna. Našim cílem nebylo nejen informovat 
kolemjdoucí o existenci spolku Prales dětem, ale i nabídnout etic-
ké a smysluplné dárky pod vánoční stromečky, které udělají nejen 
radost, ale pomůžou i dobré věci.

Tímto děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli pokrýt 
celý týden na ulici Dominikánská, kde nám byl zapůjčen krásný 
prosklený stánek. Jmenovitě to byli Marie Glatzová , Bára Turbá-
ková, Adéla Klemešová, Jana Velanová a Štěpán Balcařík.



Je to příběh malé 11leté holky, která se rozhodla zachránit kou-
sek pralesa pro zvířata. Jmenuje se Magdalena Marethová, miluje 
zvířata a bydlí v Písku u Jablůnkova. Skoro každý den chodila do 
lesa a sbírala tam lahve od piva, které tam vyhodili „dospělí“ lidé. 
Nasbírala takto lahve za tisíc korun, které následně odevzdala na 
záchranu pralesa v rámci projektu Green Life. Měla dohodu, že 
nasbíranou částku jí její teta Urszula Kurzyszová (dobrovolnice na 
Green Life) zdvojnásobí. Nakonec holky poslaly společně na účet 
Zachraň prales celkem 3 607 Kč. Tímto jim patří naše velké díky.

NEPZ PRO PRALES DĚTEM ÚKLIDEM LESA OD PIVNÍCH 
LAHVÍ K ZÁCHRANĚ PRALES 

Nesmírně pozitivní se stal v roce 2016 přínos projektu NEPZ na 
základních školách. Například děti z prvního stupně na ZŠ Lupá-
čova v Praze nám předaly finanční podporu v hodnotě 18 000 
Kč na 20 arů pralesa pro rezervaci Green Life. Tyto peníze žáci 
získali celoročním sběrem papíru a plastových víček ve školním 
roce 2015/2016. Děti ze ZŠ Jirkov zase pěstovaly přes prázdniny 
kytičky a jejich prodejem vydělaly celých 5806 Kč. Velikou pod-
porou jim byli jejich rodiče, kteří si jejich vypěstované kytičky ná-
sledně kupovali, což je nádherné propojení. Takto se jim podařilo 
získat 3800 Kč na fotopast pro monitorovací program OKO TYGRA 
a 2006 Kč na záchranu 222 m² pralesa ve prospěch rezervace 
Green Life.

V tomto roce probíhalo pokračování školního projektu Prales dě-
tem – Děti pralesům, díky němuž děti v průběhu školního roku 
2015/2016 zachránily celkem 1,98 ha pralesa, který se stává sou-
částí rezervace Green Life. Celková nasbíraná finanční částka je 
175 076 Kč. S hrdostí můžeme rezervaci Green Life nazvat první 
dětskou pralesní rezervací na světě.



SPONZOŘI A PARTNEŘI V ROCE 2016



SPOLUPRÁCE S FOTOPAST CZ 

V roce 2016 byla zahájena spolupráce s firmou FOTOPAST.CZ, kte-
rá nám bude zaštiťovat prodej fotopastí za výrazně zvýhodněné 
ceny. Jedná se zejména o typ fotopasti UV595-HD, která si získala 
naši přízeň pro dlouhodobý monitoring na novém projektu Oko 
tygra 2017–2019. Tyto fotopasti jsme testovali v těch pro elek-
troniku nejnáročnějších pralesních podmínkách, kde kombinace 
teploty, vlhkosti a působením mravenců likviduje el. spoje. Tato 
fotopast si vedla nejlépe s přihlédnutím k ceně a výkonu. V prů-
běhu následujících let předpokládáme zapojení desítek a možná 
stovek těchto fotopastí.

SPOLUPRÁCE S PRIMEROS- hl. Partner projektu 
GREEN LIFE

V roce 2016 pokračovala spolupráce s firmou Primeros, která po-
skytla sponzorský dar v hodnotě 50 000 Kč na záchranu pralesa. 
Jedná se a postupně se připravuje nová koncepce loga Primeros 
s hlavou tygra, dále nové balení prezervativů, z jejichž prodeje 
by měl být podporován program na ochranu tygra sumaterského. 
Zatím však jde především o zdlouhavá jednání s nejistým výsled-
kem.



HOLEŠOV SBÍRÁ ELEKTROODPAD PRO PRALES

Přátelé Hana Sovišová a Aleš Hrbáček se stali iniciátory sběru 
elektroodpadu a hliníku na Holešovsku. Výtěžek je určen na zá-
chranu pralesa na projektu Green Life. K této akci se postupně 
přidávají firmy, rodiny i jednotlivci, kteří takto vyjadřují svůj osob-
ní postoj nejenom k elektroodpadu, ale též k životnímu prostředí 
a deštným pralesům.

ODMÍTNUTÍ PENĚZ: 

Ke konci roku 2016 jsme dostali finanční nabídku v hodnotě cca 
100 000 Kč od české sekce organizace PEFC, která vydává „zele-
né“ certifikáty pro udržitelné hospodaření s lesy, tedy se dřevem.
PEFC je nadnárodní organizace, která má zde v ČR pobočku. I přes 
fakt, že ona česká sekce funguje, jsme nebyli schopni získat záru-
ky, že ona mezinárodní činnost nezohledňuje i zájmy společností, 
které si na základě zelených certifikátů dělají především účelo-
vou PR. Vzhledem k faktu, že jejich mezinárodní certifikaci získal 
ASIAN PULP & PAPER, který byl jedním z největších devastátorů 
pralesů v Indonésii, který před rokem podepsal smlouvu o tom, 
že již nebude těžit primární prales, tak lze jen těžko uvěřit, že v 
tom nejsou ještě jiné zájmy. Asian Pulp & Paper zdevastoval v 
průběhu desetiletí statisíce hektarů pralesů a dnes na vypálených 
plochách původního pralesa pěstuje eukalyptus na plantážích, 
které takto získávají „zelenou“ certifikaci.

Neztotožňujeme se dřevařským průmyslem a kšeftováním s lesy 
a dřevem v současné podobě. Certifikovány jsou též Lesy ČR, což 
je jeden z dalších důvodů našich pochybností. Jsme ochránci pří-
rody, pralesa a zvířat a nelze se podepsat pod spolupráci, v jejímž 
zákulisí jsou dřevařské firmy, získávající certifikáty o pozitivní těž-
bě dřeva pro ryzí účel obchodování.
100 000 Kč pro Green Life nebylo málo peněz a byla by to další 
důležitá splátka pozemku. I přes tuto skutečnost pro nás nebylo 
možné tuto podporu přijmout.



Rok 2016 byl ve znamení velkých pokroků na projektu Green Life na Sumatře. Spolek Prales dětem doká-
zal ve spolupráci s veřejností opět rozšířit území rezervace na 85,5 hektarů. Zásadní změnou bylo vykou-
pení prvních pozemků v údolí řeky Sekelam, které zatím nijak nenavazují na stávající oblast mezi řekami 
Sembelang a Berkail. Důvodem zájmu o údolí řeky Sekelam je potvrzená migrační stezka slonů sumater-
ských, tedy toto byla naše hlavní motivace, ochrana slonů. Aby se dařilo vykupovaná území chránit, tak 
jsme museli zřídit funkční proti-pytláckou hlídku Tygří komando, která má za úkol střežit území rezervace 
a hranici NP Gunung Leuser. Každý začátek je těžký, takže někteří vybraní rangeři museli být po několika 
měsících vyměněni z důvodů své nekázně a nedisciplíny. Taktéž se tento rok nesl v duchu otevření Tygřího 
domu, tedy vzdělávacího centra a kanceláře YHUA a spolku Prales dětem. Zároveň se toto místo stává 
zázemím pro naše proti-pytlácké aktivity.

Díky proti-pytlácké hlídce a konečně funkčnímu zázemí Tygřího domu jsme rozjeli monitorovací projekt 
Oko tygra, který díky fotopastem a novému týmu v čele s novým správcem projektu Zbyňkem Hrábkem 
sbírá data o životě tygrů, slonů, orangutanů, či medvědů za účelem jejich přímé ochrany, poněvadž také 
odhalujeme pytláctví a důkazy o něm přinášíme Správě NP Gunung Leuser. Největšími spolupracovníky 
Oko tygra jsou partnerské školy projektu NEPZ, které poskytují fotopasti pro monitoring, a tak se i děti 
a mládež zapojují do ochrany ohrožených druhů zvířat ve světovém měřítku. V tomto velkém roce byl 
spuštěn i nový projekt Blue Life, který je zaštiťován neziskovou organizací spolek Oceán dětem, která 
byla zřízena pro tyto účely. Stejně tak byla na Slovensku založena partnerská nezisková organizace spolok 
Prales deťom, která bude šířit povědomí a spolupráci k našim východním sousedům.

VYHODNOCENÍ ROKU 2016



Rok 2017 bude náročný, poněvadž budeme muset po-
kračovat v tvrdé práci na monitorovacím projektu Oko 
tygra, dále se budou doplácet pralesní pozemky rezer-
vace Green Life, včetně nových území u řeky Sekelam. 
Naše proti-pytlácká hlídka bude usilovat společně 
s YHUA o udělení licence od národního parku Gunung 
Leuser na monitoring s fotopastmi a taktéž bude mu-
set svědomitě strážit rezervaci Green Life.

Uvažujeme o výstavbě strážního stanoviště a třetí-
ho dobrovolnického kempu, tentokrát v údolí slonů 
u Sekelamu. Taktéž se chystáme pokročit v aktivitách 
projektu Blue Life, společně s partnerskou organizací 
Oceán dětem. Velkou výzvou a vizí je otevření odpado-
vého programu v místní komunitě vesnice Batu Katak 
v rámci projektu Green Life.

VIZE NA ROK 2017



HOSPODAŘENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2016

PŘÍJMY: 

Příspěvky a dary
Dobrovolnické programy
Besedy
Prodej reklamních předmětů

        Celkem:

785 087,13 Kč
836 251,29 Kč

38 018,00 Kč
172 940, 35 Kč

1 832 296,77 Kč

Správa rezervace (YHUA, chod hlídek, chod dobrovolnických programů)
Dostavba Tygřího domu
Záchrana pralesa (pronájem na 50 let, celkem odesláno na vykoupení 957 362 Kč)
Pořízení majetku (vybavení pro hlídku, fotopasti, batohy, nože atd)
Kancelářské potřeby
Mzdy, poplatky
Náklady na prodávané zboží (trička, časopisy, leták, kalendáře ...)
Nájem, energie, poštovné, účetnictví, překlady, tisk, doména, hosting, ...

        Celkem: 

643 359,73 Kč
594 038,47 Kč
353 689,40 Kč
254 951,42Kč
15 911,75 Kč
32 929,73 Kč

207 845,45 Kč
216 860,76 Kč

2 319 586,71 Kč

VÝDAJE:



SPOLEK PRALES DĚTEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016


