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Poslední tři měsíce byly neuvěřitelně výživ-
nou polévkou událostí a obrovským krokem 
posunuly spolek Prales dětem v jeho pro-
jektových činnostech blíže k velkým cílům 
mezinárodní spolupráce na ochraně přírody 
a ohrožených druhů zvířat. 

Díky spolupráci a podpoře vás všech může-
me dokázat neuvěřitelné! Pojďte se sezná-
mit s předešlými třemi měsíci činnosti spol-
ku Prales dětem.   



V červenci 2020 jsme rozjeli monitorovací program Oko medvěda 
v Kremnických vrších a Národním parku Nízké Tatry (NAPANT), který 
má za úkol monitoring velkých šelem středoevropských lesů – med-
vědů a vlků – za účelem jejich ochrany. 

OKO MEDVĚDA NA SLOVENSKU
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Během července, srpna a září jsme rozmístili do terénu Kremnických 
vrchů a NAPANT 40 fotopastí a dalších 10 fotopastí bylo pro monito-
ring poskytnuto strážcům NAPANT. Celkem se tedy jedná o 50 foto-
pastí na programu Oko medvěda. Hned v první tříměsíční periodě se 
nám podařilo zmonitorovat rysy ostrovidy a samozřejmě i medvědy. 
Podařilo se nám najít 16 ks medvědího a vlčího trusu, který byl pře-
dán ŠOP SR v Bánské Bystrici. 

Součástí naší činnosti je též monitoring mysliveckých zařízení a způ-
sobů zakrmování zvířat. Takto jsme odhalili mimořádně závažné 
porušení zákona zakrmováním medvědů hromadami kuřecích křídel 
u jednoho z mysliveckých posedů v revíru Ihráč, což bylo předáno ŠOP 
SR, a v současné době incident vyšetřuje SIŽP. 
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Též monitorujeme oblast u obce Pitelová a snažíme se zabrá-
nit výstavbě oplocené lovecké obory, kterou má na svědomí firma 
M&J Bussines. Říjnový monitoring se z důvodů koronavirových 
opatření pravděpodobně nepodaří uskutečnit v naší přítomnosti, ale 
i přesto by v něm měl pokračovat slovenský tým.    



V září se podařilo rozjet nový dobrovolnický program se zázemím v obci Pitelová. Sešla se zde 
skvělá parta Čechů i Slováků, včetně dvoučlenného týmu z médií, který o našem programu točí 
film. Dobrovolníci se zhostili své role na výbornou a během týdne se zde utvořil základ pro sloven-
ský samostatný monitorovací tým, který ve spolupráci s námi dokáže nejen monitorovat, ale také 
chránit ohrožené druhy zvířat ve slovenské divočině.  

PRVNÍ DOBROVOLNICKÝ PROGRAM 
NA SLOVENSKU
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41,3 HA PRALESA 

V srpnu 2020 se podařilo rozšířit rezervaci Green Life o 41,3 ha, které pomohl vykoupit jeden 
osvícený člověk (nechce být jmenován), který nám daroval 2 800 000 Kč na výkup pralesa. 

Tímto úctyhodným činem se tak stává čestným 
členem spolku Prales dětem za zásluhy na zá-
chraně  deštného pralesa na Sumatře. 

Tyto pozemky rozšířily rezervaci Green Life na 
175,5 ha a posunuly ji až k řece Berkail. Jedná 
se o mimořádně významnou projektovou udá-
lost v roce 2020.
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OPERACE KARETA

V září 2020 došlo k nálezu mrtvé karety obrovské a mrtvých ryb vyvržených na pláž Amandanga 
beach na ostrově Bangkaru. 

Zjistilo se, že se jedná o důsledek rybolovu pomocí trhavin, což je samozřejmě nelegální činnost. 
V následujících dnech bylo zjištěno, že se zde též objevuje rybářská loď s podezřením na lov vleč-
nými sítěmi. Byla přehodnocena činnost protipytlácké hlídky Blue Patrol, která stráží želví pláž na 
ostrově Bangkaru, ale nemá dosah mimo ostrov. Toto zjištění nás přivedlo ke změně formy strážní 
činnosti, která se přenese na ostrov Sikandang a odtud bude prováděna kontrola moře v rámci 
námořních hlídek. 



OKO ZEMĚ NA CESTĚ NA KOSTARIKU 

V roce 2019 jsme seznámili na 9. světovém kongresu IRF v Nepálu se zástupci rangerů z Kostariky 
a dohodli jsme se na možné spolupráci na monitorování jaguárů v národních parcích této stře-
doamerické země. Na konci září jsme navázali na předešlou komunikaci a dohodli se na zahájení 
programu Oko jaguára od roku 2021. Tento program je plánován ve spolupráci s národními parky 
a univerzitami v Kostarice a měl by být zahájen od ledna příštího roku. 

Součástí naší mise je též snaha o zjištění možnosti otevření projektu Green Life Kostarika na ame-
rickém kontinentu. Pro tuto nevšední a smělou misi budeme hledat spolupracovníky, sponzory 
a partnery.  
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BLÍŽÍ SE ZAHÁJENÍ MONITORINGU 
V DEMOKRATICKÉ REPUBLICE KONGO

V září 2020 bylo odesláno 10 ochranných boxů a visacích zámků do Konga pro monitorovací pro-
gram Oko gorily do Rezervace primátů Kisimba Ikobo pro ochranu těchto ohrožených lidoopů. 

V říjnu bude odesláno 13 fotopastí UV 595 HD z Ugandy z ukončeného programu Oko nosorožce, 
včetně nabíjeících AA tužkových baterií a SD karet. Z České republiky bude ještě odeslána jedna 
fotopast, notebook a GPS. Klíčovou osobou v Kongu je ranger s prezident organizace CAF Jean 
Claude Ndakasi. Každý měsíc by nám od něj měla přicházet data z monitoringu na sdílený projek-
tový Google Disk

Dobrovolnice Zuzka, která při své cestě do Konga pomohla 
s převozem kovových boxů na fotopasti, které si na letišti 
vyzvedl Jean Claude Ndakasi
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PRALES DĚTEM MÁ SVŮJ E-SHOP

Po dlouhých peripetiích se nám podařilo konečně vytvořit a spustit náš první e-shop.
Najdete zde všechny naše aktuální produkty na prodej, včetně certifikátů na podporu jed-
notlivých projektů.

Nejsme zastánci „nakupování pro nakupování“ a konzumerismu, a proto si vybíráme takové 
zboží, které je praktické a kvalitní. Vše, co nabízíme, je ohleduplné k přírodě, zvířatům i lidem.

Věříme, že zde najdete něco, co by vám či někomu blízkému udělalo nejen radost, ale třeba se 
stalo i zero waste (bezobalovou) cestou v běžném životě.

E-SHOP ZDE

https://justicefornature.org/e-shop/
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DIÁŘ NEBO KALENDÁŘ NA ROK 2021? 
OBOJÍ JE PRO VÁS NYNÍ VE VÝROBĚ

Připravili jsme pro naše příznivce nádherný diář a stolní kalendář 
Oko Země pro rok 2021, který bude nejen ozdobou nejen vašeho 
psacího stolu či kanceláře, ale hlavně unikátní prezentací moni-
torovacího projektu Oko Země a jeho jednotlivých programů Oko 
tygra, Oko medvěda a Oko nosorožce.

Zakoupením podpoříte spolek Prales dětem 
a jeho projektové aktivity.

Cena za stolní kalendář OKO ZEMĚ 
vychází na 380 Kč.

Cena za diář je 330 Kč.

Obojí najdete koncem října na našem e-shopu
www.justicefornature.org/e-shop/ zde.

https://justicefornature.org/e-shop/
https://justicefornature.org/e-shop/


V průběhu jara jsme pracovali na nové kolekci textilu, který dostal označení jak jinak než 
JUSTICE FOR NATURE.
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NOVÝ TEXTIL JUSTICE FOR NATURE

Kolekci mikin jsme tentokrát zvolili od dánské firmy NEUTRAL, která je předním výrobcem 
udržitelného oblečení. Jako jedna z mála firem vyrábí textil se skutečnou úctou k lidem a pla-
netě. Jejich certifikace je toho důkazem. Mikiny, které jsme zvolili jsou z BIO bavlny s certifi-
kací Fairtrade.

Trička jsou od společnosti Continental Clothing, britského lídra ve výrobě etických, udržitel-
ných a klimaticky neutrálních triček. Společnost vlastní velmi úspěšné značky EarthPositive, 
Continental, Salvage a Fair Trade. Trička EarthPositive jsou klimaticky neutrálním oblečením. 
Jsou vyráběna ekologicky a eticky výhradně pomocí energie z obnovitelných větrných a solá-
rních zdrojů. Oblečení EarthPositive® je vyráběno tak, aby prokázalo nejvyšší možné ekolo-
gické, sociální a etické standardy v jednom z nejškodlivějších průmyslových odvětví na světě.

Potisk na tričkách i mikinách zajistila firma MERCHYOU 
s GOTS (Global Organic Textile Standard) certifikátem, čímž 
náš textil zaručuje vysoký ekologický standart s maximál-
ním ohledem na životní prostředí a onu udržitelnost.
Dostupné na našem e-shopu zde.

Dostupné na našem e-shopu zde.

https://justicefornature.org/e-shop/
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NOVÉ FIRMY, SPOLUPRÁCE 
A PODPORA SPOLKU PRALES DĚTEM

Na ochranu přírody nejsme sami, k naší iniciativě Justice for Nature se připojují další firmy, které 
ochranu životního prostředí vidí jako důležitou a jako nevyhnutelnou cestu pro lepší budoucnost, 
ať už vytvořením limitované edice nebo % z prodeje na podporu našich projektů

A O KOHO SE JEDNÁ? 

Část zisku z prodeje na podporu protipytlác-
ké hlídky Blue Patrol se rozhodla darovat 
česká firma ORGANIKK zabývající se pro-
dejem alternativních eko produktů, kde se 
mnohem více dbá na kvalitu než kvantitu, na 
ekologický dopad a unikátnost a především 
na nulové plastové obaly.

Z každého objednávky poputuje 5% 
na transparentní účet Blue Patrol.

https://www.organikk.cz/
https://www.organikk.cz/


Na konci června vznikla limitovaní edice voskovaných ubrousků od slovenské firmy 
VČELOBAL, která přišla s krásným návrhem voskovaných ubrousků s motivy lišky 
a zoborožce na podporu projektu VYČISTI OCEÁN. Voskované ubrousky zcela nahradí 
jednorázové obalové materiály, díky čemuž zase o kousek méně ulehčíte odpadu ve 
své domácnosti. 

Ubrousky jsou ve 2 velikostech M nebo L a zaručeně si najdou uplatnění v kuchyni, led-
nici ale i jako svačinový parťák na cestách. Stačí prostřít ubrousek, pochoutku zabalit 
a vyrazit do přírody :)

K dostání i na našem e-shopu zde.

https://cs.vcelobal.sk/
https://cs.vcelobal.sk/
https://justicefornature.org/e-shop/
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VEGGIEDICK 
PRO BLUE LIFE

2.  července  byla  v  Mikulově  na  adrese  Husova 
68/41 slavnostně otevřena nová veganská restau-
race s názvem VeggieDick, kterou provozují Vero-
nika Karpíšková a Karel Černý, též členové Spolku 
Prales dětem.

Čím je však tato restaurace výjimečná, kromě jídla 
bez krutosti? Z každé porce totiž putuje 5 Kč na pro-
jekt Blue Life, včetně dýšek, kterých se tento skvělý 
pár zřekl ve prospěch projektu.

Od otevření restaurace se jim do dnešních dní tak 
podařilo vybrat neskutečných 43 568 Kč.

Děkujeme moc za jejich píli, kulinářské umění a hlav-
ně za podporu Blue Patrol, tedy i ochranu mořských 
želv a podmořského světa v souostroví Pulau Ba-
nyak, kam tyto finanční prostředky směřují.

Takže až budete v Mikulově, určitě neváhejte toto 
útulné místo navštívit a dát si nějakou tu mňamku :)

https://www.facebook.com/VeggieDick-288099815329937/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/VeggieDick-288099815329937/?ref=page_internal


Prales dětem se rozšířil na Britské ostrovy, lépe 
řečeno do Skotska, kde si jej pod svá křídla vzal 
kamarád, kolega a skvělý člověk Tomáš Lanc.
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PRALES DĚTEM NA BRITSKÝCH OSTROVECH

Po dlouhých papírových peripetiích je spolek Pra-
les dětem oficiálně zaregistrovaný pod názvem 
Justice for Nature na adrese 168 Bath Street, 
Glasgow, G2 4TP, United Kingdom.

Scottish  Charitable  Incorporated  Organisation 
(SCIO) Reg: SC050382
(Registered in Scottish Charity Register)

Organizace má své nutné pojištění a Tomáš pomalu ale jistě začíná šířit jednotlivé projekty 
mezi Skoty a další anglicky mluvící národnosti.

Kromě aktualizace anglické mutace našeho webu justicefornature.org jsme nyní dokončili 
i naši registraci v rámci eBay charitativních organizací. Tedy pokud na na eBay nakupujete, 
můžete pár drobných přihodit právě iniciativě Justice for Nature. Schyluje se také k uznané 
sbírce na Facebooku a nově je zřízen i PayPal účet na platby.

Pomalými, ale jistými krůčky budujeme povědomí napříč světem, a věříme, že se k naší cestě 
bude připojovat čím dál víc lidí, kterým to dává stejný smysl, jako nám.

Kdo máte někoho v cizině, určitě doporučte 
Justice for Nature ..., 
 protože na přírodě skutečně záleží.

https://justicefornature.org/en/main/
https://justicefornature.org/en/main/


Máme před sebou závěrečný čtvrtrok, který se zatím nejeví příliš ideálně ve vztahu 
ke koronavirovým opatřením, které nám velmi vážně narušují projektové aktivity. 
Indonésie se začíná zmítat v demonstracích, pytláctví narůstá, státní úřady jsou 
zkorumpované, ale projekt Green Life šlape bez problémů, zatímco Blue Life bruslí 
na tenkém ledě. Oko Země je omezováno zavřenými hranicemi nebo opatřeními, 
které roztáhly svá chapadla po celém světě. 

I přes to se rýsuje velká mise na Kostariku s Okem Jaguára a naše další fotopasti 
letí do Konga. Jsme v akci a děláme vše pro ochranu světového přírodního dědictví 
planety Země, byť je to čím dál tím větší dřina a mnohdy i reálné riziko. 

Buďte s námi na této nelehké, ale krásné a důležité cestě Justice for Nature. 

Díky za podporu a spolupráci.   
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ZÁVĚREČNÝ ČTVRTROK


