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ÚVOD

Letošní rok je i přes mnohá úskalí projektově velmi 
úspěšný. Covidové řádění podmíněné výdělky mezi-
národní i národní farmaceutické mafie sice neusta-
lo, ale my se rozhodli, že budeme pokračovat dále 
bez ohledu na to, co nám kdo diktuje. Dalo by se říci, 
že lidský zájem o ochranu přírody v našem podání je 
plně dostačující na to, abychom mohli podporovat 
již fungující projekty, a ještě nám zbývá čas i finance 
na rozvoj aktivit nových.

Slovenský monitorovací program Oko medvěda 
šlape na plný plyn, Sumatra je udržována v plné ak-
tivitě projektu Green Life, zatímco Blue Life je díky 
personálním a finančním nedostatkům stále v útlu-
mu. Naše velká iniciativa směřovala též k vytvoření 
nového projektu Green Life a Oko jaguára v Kosta-
rice, a k naší velké radosti se podařilo konečně roz-
běhnout i monitorovací program Oko gorily v DR 
Kongo v Africe. 

Tedy pojďme se nyní podívat, co se vše od dubna do 
září vlastně odehrálo.

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
DUBEN AŽ ZÁŘÍ 2021

1



Spištění klubu JFN

Výstavba dobrovolnického centra na Kostarice

První dobrovolnické programy na Kostarice

Oko jaguára

Oko medvěda

Rezervace na Kostarice

Ambassadors for the Ocean

3

4

6

11

16

21

15

Oko gorily

Medvědí tým 

Sumaterské novinky

19

26

31

Aplikace NEKŔM 

Stánková sezóna je skoro za námi

30

37

Spolupráce s firmou NEKÁVA 39

Ohlédnutí za Green Life Párty 41

HUSKY opět podpořila40

Pozvánka na podzimní párty42

Film Oko medvěda je na světě 43

OBSAH ZPRAVODAJE

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
DUBEN-ZÁŘÍ 2021

2



SPUŠTĚNÍ KLUBU
JUSTICE FOR NATURE
V červnu 2021 se konečně odehrála velmi zdařilá 
Green Life Párty na Vysočině, kam se sjelo 105 lidí 
v plné projektové energii. Právě na tomto velkém jar-
ním srazu příznivců spolku Prales dětem byl oficiálně 
oznámen vznik klubu Justice for Nature, jehož chod 
převzala Alena Bendová. 

Klub JfN má za úkol podporovat chod spolku Prales 
dětem v České republice, tedy vlastně ty náklady, kte-
ré lidé ani firmy většinou nechtějí podporovat. Jako by 
si neuvědomovali, že bez členů týmu, kteří pracují na 
částečný či plný úvazek, již nelze projekty utáhnout. 
Náklady na projektové činnosti narůstají, a s tím by 
měl narůstat i počet lidí, nebo by mělo být pár tahou-
nů prostě zaplaceno. 
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Pevně věříme, že klub JfN naše očekávání 
splní, poněvadž členství v klubu JfN, 2 000 Kč 
ročně na člena, může opravdu výrazně pomo-
ci chodu spolku Prales dětem. Pro členy jsme 
připravili zajimavé slevy a to jak na našem 
e-shopu, tak i mezi partnery, kteří se ke klubu 
JfN také připojili. Výjimkou není ani sleva na 
námi pořádané dobrovolnické programy nebo 
speciální akce jen pro členy.

Více o klubu JfN zde.
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BOSQUE PARA LOS NINOS
JE OFICIÁLNÍ A MÁ SVOU REZERVACI
Když jsme v lednu 2021 přilétali do Kostariky rozjet monitorovací program Oko 
jaguára, tak by nás ani ve snu nenapadlo, že o půl roku později budeme mít ve 
Střední Americe oficiální pobočku spolku Prales dětem s názvem Bosque para los 
Niños a soukromou rezervaci Green Life II o rozloze 95 ha.

V červnu došlo k finální registraci naší kostarické pobočky, která si při svém vzni-
ku vzala pod svá křídla i rezervaci o rozloze 95 ha, na kterou nám, stejně jako na 
náklady k založení pobočky či na koupi ojetého auta Toyota Hilux z roku 1995 pro 
tamní projektové účely, poskytl finanční prostředky osvícený donor.

Co k tomu dodat? Snad jen, že nejlepší možností, jak se přesvědčit o výjimečnosti 
našeho dalšího unikátního projektu na ochranu deštného pralesa a ohrožených 
druhů zvířat ve Střední Americe, je dorazit osobně třeba na dobrovolnický pro-
gram nebo se stát partnerem projektu Green Life – Kostarika.
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VÝSTAVBA DOBROVOLNICKÉHO 
CENTRA NA KOSTARICE

Ochrana pralesů formou vykupování 
a následná ostraha rezervace je naše 
parketa. Zkušenosti ze Sumatry nás 
přivedly i do Kostariky, kde jsme vykou-
pili 95 ha pralesa se dvěma chatami. 
To nám umožnilo na místě již i pobývat 
a pracovat, včetně otevření 0. dobrovol-
nických programů v létě 2021.
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Zatímco na Sumatře nám trvalo vykoupení prvních 100 ha 
téměř 10 let, tak v kostarickém případě to byla akce typu ku-
lový blesk, tedy bylo hotovo za půl roku od vyslovení záměru. 
Vybudování základny na Sumatře s názvem Tygří dům trvalo 
7 let, zatímco v Kostarice to  bylo ve výsledku do dvou měsíců 
od výkupu pozemků. S výstavbou se sice začalo již v květnu, 
i když pozemky byly naše až od července. Na konci září je naše 
dobrovolnické centrum tedy postaveno a čeká na nový příběh 
Green Life – Kostarika. Jak to tedy vypadá?
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Ubytování je přichystáno pro 12 dobrovolníků + je-
den pokoj pro členy spolku Prales dětem. Na horní 
velké terase je bar, posezení a dvě houpací sítě. Ještě 
potřebujeme dokončit solární systém, aby se mohlo 
již od prosince i svítit a promítat, či dobíjet foťáky, 
kamery, mobily či nabíjecí AA baterie do fotopastí. 
Hned vedle centra je nové sociální zařízení, tedy dvě 
sprchy a dva splachovací keramické záchody. Sou-
částí zázemí jsou nadále ještě dvě původní sprchy 
a dva záchody, z nichž druhý je ve staré chatě, kde 
byla vybudována kuchyně s jídelnou, a nachází se 
tam také jeden pokoj pro hosty se dvěma patrovými 
postelemi. Pitná voda je z pramenů, užitková voda 
se bere z velké nádrže na dešťovku, do které je voda 
sváděna rýnami ze střechy objektu. Prostě centrum 
je hotové a od prosince se už bude jen vyšperko-
vávat. Velkou parádou bude environmentální kino, 
které se stane hlavní silou vzdělávacích programů.  

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
DUBEN-ZÁŘÍ 2021



9

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
DUBEN-ZÁŘÍ 2021



10

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
DUBEN-ZÁŘÍ 2021



ZAHÁJENÍ NULTÝCH 
DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ
Když jsme dorazili na konci června do Kostariky a uviděli roze-
stavěné dobrovolnické centrum s ubytováním pro lidi, co měli 
dorazit za pár dní, tak nám trošku zatrnulo. Věděli jsme, že se 
bude ještě spát ve stanech, ale přece jsme jen doufali, že pokoje 
budou už hotové.

Dobrovolníci, kteří přijeli na začátku čer-
vence, to neměli jednoduché, ale měli pře-
dem informace, do čeho jdou, tedy že půjde 
o trochu spartánské podmínky. Čekala nás 
spousta práce na centru, řezání, broušení, 
nošení prken, kopání kanálů, ale také prose-
kávání stezek a velmi důležité zahájení mo-
nitoringu s fotopastmi v naší rezervaci a po-
sléze i v rezervacích La Marta a El Copal. Do 
toho období dešťů, které nás nenechalo na 
pochybách o tom, co je to skutečná vzdušná 
vlhkost, včetně prudkých tropických lijáků. 
Vše mokré a podmínky ke schnutí nic moc. 
Prostě horský deštný mlžný prales. Naštěs-
tí bývala dopoledne slunečná a až po obědě 
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se to často zvrtlo k dešti. První parta měla 
závěr dosti drsný, včetně prudkých nekon-
čících lijáků. Naštěstí jsme si to zpestřili 
výletem do termálních lázní v Orosi, či vý-
pravami do pralesa nebo výlety do místní 
hospody Jabali v Pejibaye. 
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Druhá parta už to měla výrazně jednodušší, 
jelikož byla již ubytována v pokojích, kde se 
spalo v postelích s matracemi. Tento turnus 
hlavně natíral, též prosekával stezky a po-
máhal se spoustou dokončovacích prací na 
stavbě centra. Konečně se pořádně rozjel 
monitoring, vyčistili jsme stezku mezi Green 
Life II a El Copal, takže se dobrovolníci mohli 
následně na výpravy do lesa dostat i sami po 
přehledné stezce. 

Oba 0. dobrovolnické turnusy nám výrazně 
pomohly dokončit dobrovolnické centrum, 
které bude oficiálně otevřené od prosince 
2021. Všem děkujeme za účast a pomoc!
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AMBASSADORS 
FOR THE OCEAN
Tato velká vize začala ke konci ledna 2021, kdy jsme na Caño Island 
v Kostarice přemýšleli o spolupráci na ochraně podmořského světa 
v kooperaci s rangery. Pak přišel nápad s koupí expediční, vzdělávací 
a monitorovací lodě Adventure, která kotvila v Puntarenas, ale nakonec 
se ukázalo, že její technický stav by byl spíše rizikem než projektovým 
snem. Následovala výzva od exředitele Sea Shepherd pro Střední Ame-
riku, Jorge Serendera, který měl zájem o naši spoluúčast na vizi projektu 
Ambassadors for the Oceans, což nás velmi nadchlo a šli jsme do toho 
oslněni vlajkou Sea Shepherd vlající nad jeho domem. Postupně se ře-
šili smlouvy, dohody, podmínky a pravidla, včetně smlouvy o spolupráci 
mezi Prales dětem a For the Oceans Foundation, a následně s vládou.  
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Poté však začaly přicházet pochybnosti, poně-
vadž jsme malinko nahlédli pod pokličku Jorgeho 
plánů, které dle našeho pohledu plavaly na vodě, 
a to zejména ve spojení s nákladností projektu 
a reálnou šancí to všechno ufinancovat. Vzhle-
dem k faktu, že jsme získali unikátní možnost 
podpory z Monaka, jsme věděli, že je šance celý 
projekt postavit na nohy, ale pak bylo otázkou, 
zda ho na nohách ještě dokážeme udržet. V září 
jsme Jorgemu předložili podmínku, že veškeré fi-
nance, které Prales dětem získá pro projekt AfO, 
tak majetek, který se za ně zakoupí, bude psán na 
spolek Prales dětem, a podobně vklady For the 
Oceans Foundation do společného projektu bu-
dou psány na FtOF, což by platilo i o spolurozho-
dování o projektových aktivitách. 

Jorge tuto podmínku zamítl, což pro nás byl zdvi-
žený prst a varování. V závěru se ukázalo, že chce 
mít absolutní kontrolu nad jakýmkoli krokem AfO, 
což pro nás to znamenalo velká a zásadní ome-
zení a doslova cenzuru našeho konání, což bylo 
nepřijatelné. Vědomí, že vše co získáme pro pro-
jekt AfO bude psáno výhradně na For the Oceans 
Foundation, bylo nakonec nepřijatelné, poněvadž 
jakýkoli budoucí problém by nás z projektu velmi 
jednoduše vyřadil. 

Pár dní před odletem jsme Jorgemu předložili 
naše aktuální podmínky spolupráce, které však 
nakonec byly z jeho strany zamítnuty a spoluprá-
ce byla rozvázána. Naše vize však pokračují dál, 
ale nebudeme předbíhat.
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OKO JAGUÁRA
V průběhu letošního roku dokázal spolek Prales dětem 
a jeho monitorovací projekt Oko Země opět rozšířit svůj 
monitorovací program o Oko jaguára v Kostarice.

V únoru 2021 jsme instalovali do terénu NP Corcovado 
a ASG Guanacaste (NP Santa Rosa, Guanacaste a Viejo de 
la Vieja) 60 fotopastí UV 595 HD a Predator. Tyto foto-
pasti monitorují zejména jaguáry americké ve spolupráci 
s vědci z NGO NAMÁ Conservation, kteří nám posílají pra-
videlně vybraná data. 

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
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V červenci 2021 jsme společně s dob-
rovolníky rozmístili dalších 22 foto-
pastí, z toho 9 kusů v rezervaci Green 
Life II, 3 na hřebeni Mlžných hor nad 
rezervací v 1400–1600 m n. m. Dále 
je 5 fotopastí umístěno v rezervaci La 
Marta a dalších 5 v rezervaci El Copal. 
Posledních 5 fotopastí jsme museli 
odvézt zpět do ČR s technickými zá-
vadami k reklamaci.

To však není zdaleka vše.

Během dvou měsíců intenzivního mo-
nitoringu máme na záběrech pumy 
americké, oceloty velké, divoké kočky 
Margay a Oncilla, tedy oceloty dlou-
hoocasé a stromové. Z kočkovitých 
šelem nám v druhé části monitoringu 
v oblasti u NP Tapanti zatím chybí jen 
jaguár americký, tedy král americké 
divočiny. Skvostem rezervace Green 
Life je zmonitorovaný tapír. Běžně se 
nám na záznamech objevují pásovci, 
aguti, či pralesní králíci a veverky.

Novinkou Oko jaguára je zahájení 
monitoringu v NP Tapanti od prosince 
2021, kde by mělo být zapojeno 20 
fotopastí, které potřebujeme získat 
do konce listopadu.
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Tímto bychom Vás rádi požádali o podporu 
této jedinečné monitorovací mise, které se 
můžete zúčastnit nejen jako sponzoři foto-
pastí, ale též jako dobrovolníci. 

Přijeďte osobně nebo podpořte monitoro-
vací misi finančně přes náš portál DARUJ-
ME.CZ jednorázově nebo trvale. I malá po-
moc se počítá a pro ochranu přírody je každá 
kapka důležitá. Děkujeme.  
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OKO GORILY
V DR KONGO
Když jsme v roce 2019 představili monitorovací projekt Oko 
Země na 9. světovém kongresu rangerů International Ranger 
Federation v Nepálu, tak první zájem o spolupráci přišel z DR 
Kongo od organizace CAF Congo, zastoupené na kongresu Jean 
Claude Ndakasim (na fotografii níže).

Pro zahájení monitoringu byla domluvena spolupráce s rezerva-
cí primátů Kisimba Ikobo a rezervací Tayna, ale v poslední chví-
li ji J. C. Ndakasi přesunul jinam se zpochybněním práce těch-
to rezervací a parků. Neznalí tamních procesů a důvěry v J. C. 
Ndakasiho jsme souhlasili a v září 2020 zaslali do DR Kongo 12 
fotopastí z Ugandy, kde jsme v roce 2019 poskytli fotopasti pro 
monitoring nosorožců v rezervaci Ziwa Rhino Sanctuary, ale kde 
se již fotopasti nepoužívaly. 

Po dobrovolnici z ČR jsme nechali doručit též 10 ochranných ko-
vových boxů, zámky, SD karty a AA baterie. Součástí podpory 
byla též finanční podpora na zakoupení GPS navigace. Vše bylo 
připraveno ke startu a my čekali na prosinec na první slíbené 
záběry z fotopastí. 
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V prosinci však nic nepřišlo, jen řada 
výmluv, a podobně to pokračovalo 
další tři měsíce. Poté jsme zjistili, že je 
vše úplně jinak, a ze strany J. C. Nda-
kasiho šlo jen o jednu velkou boudu 
na naši organizaci i podporovatele. 
Bleskově jsme znovu zkontaktovali 
Alaina Mitonda z Kisimba Ikobo a do-
hodli jsme se na tamní spolupráci na 
monitoringu s tím, že od spolupráce 
s CAF Congo a J. C. Ndakasim odstou-
píme. 
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Po delším přetahování se nakonec podařilo získat 8 fotopastí, které směřovaly 
konečně do rezervace Kisimba Ikobo. Část vybavení se v rukách J. C. Ndaka-
siho ztratila neznámo kam. Sepsali jsme rozsáhlou stížnost prezidentovi IRF 
Chrisovi Galliersovi a delegátovi pro Afriku Amonovi Koutouaovi s upozorněním 
na prapodivné praktiky CAF Congo a J. C. Ndakasiho. IRF situaci řešila a dle na-
šich informací zastavila CAF Congo podporu. Sdělili jsme A. Mitondovi, že mají 
tříměsíční lhůtu, aby nám dokázali, že jsou důvěryhodnými partnery pro další 
spolupráci na monitoringu, a že do té doby není možné hovořit o další podpoře.

K naší radosti v srpnu 2021 přišly první vy-
toužené záběry z programu Oko gorily z fo-
topastí UV 595 HD, a my jsme tak měli dost 
podkladů pro rozhodnutí podporovat Oko 
gorily v dalším rozvoji. 

V říjnu 2021 budeme odesílat do DR Congo 
do rezervace Kisimba Ikobo 10 nových fo-
topastí UV 595 HD s boxy a příslušenstvím, 
včetně 5–6 stanů od firmy HUSKY pro ran-
gery pro účely strážní služby v ochraně go-
ril. Ze záběrů, které nám budou posílány, 
pomůžeme Kisimba Ikobo s tvorbou pro-
pagačních videí pro veřejnost i oslovování 
případných donorů. Pevně věříme, že ten-
tokrát to už bude fungovat a Afrika si opět 
získá naši ztracenou důvěru.
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OKO MEDVĚDA 
A DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY NA SLOVENSKU

V průběhu června až září se odehrály tři dobrovolnické 
programy na Slovensku, které výrazně pomohly s moni-
torovacím programem Oko medvěda a nejen s tím. Bylo to 
perné léto, během kterého jsme dokončili spoustu práce 
a zároveň začali rýsovat plány na budoucí měsíce. 
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DUBEN-ZÁŘÍ 2021



Kromě každodenních monitorovacích akcí se 
zaměřením na kontrolu fotopastí a evidenci 
pobytových znaků jsme dobrovolníky zasvěti-
li i do odhalování ilegálních aktivit a seznámili 
je s problematikou zakrmování. Součástí ka-
ždého turnusu jsou večerní promítání, před-
nášky a besedy vedené naším monitorovacím 
týmem, a to vždy na jiné téma vztahující se 
k naší činnosti.

V průběhu léta započalo i důkladné mapová-
ní migračního koridoru mezi CHKO Štiavnické 
vrchy a Kremnickými vrchy v okolí mostních 
objektů přes řeku Hron. V rámci tohoto ma-
pování byly zdokumentovány pobytové znaky 
a proběhla instalace několika fotopastí, kte-
ré budou kontrolovány podstatně častěji než 
ostatní v Kremnických vrších. 
Zářijový dobrovolnický turnus pro nás byl vel-
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kou personální pomocí více než kdy jindy. Naše pozornost se 
nyní primárně soustředí na mapování již zmíněného migračního 
koridoru, s čímž nám dobrovolníci v průběhu týdne také vypo-
máhali. Při kontrole fotopastí v oblasti, kde se plánuje výstavba 
oplocené obory, se nám mezi záběry zcela poprvé ukázal také 
vlk (Canis lupus). Jedná se o velice hodnotný výsledek v rámci 
monitoringu této lokality. Nejnovější informace hovoří o tom, že 
západně od této lokality byl u obce Stará Kremnička, kde před-
pokládáme existenci zmíněného migračního koridoru, autem 
sražen a usmrcen medvěd. Veškerá tato data postupně shro-
mažďujeme a připravujeme se na další argumentaci v otázce 
výstavby oplocené obory.
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V neposlední řadě se spolek Prales 
dětem zúčastnil dokumentování 
lokality, kde by do budoucna mohlo 
vzniknout záchytné Medvědí cent-
rum, kde by bylo možné umístit na-
příklad osiřelá medvíďata před vy-
puštěním nazpět do divočiny, nebo 
jinak zraněné či hendikepované 
medvědy. Z tohoto místa jsme ve 
spolupráci se Zásahovým týmem 
pro medvěda hnědého vytvořili 
krátké informační video, které se 
stalo součástí stanoviska pro mini-
sterstvo životního prostředí a mělo 
by se dostat na stůl samotnému 
ministru životního prostředí. 
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Úspěšně nám dopadlo i jedná-
ní o monitoringu medvědů a vlků 
v CHKO Štiavnické vrchy, tedy za-
tím to vypadá, že tento monitoring 
budeme pro ŠOP SR se svými foto-
pastmi zprostředkovávat právě my 
a přispějeme tak svou prací k vy-
tvoření plánu péče o zvěř v tomto 
chráněném území. 

Co se týče samotných výsledků 
z fotopastí, prožili jsme hned něko-
lik úspěchů. V oblasti, kde je stále 
plánovaná výstavba oplocené obo-
ry pro lovnou zvěř jsme chronolo-
gicky počtvrté zaznamenali pohyb 
medvěda hnědého (Ursus arctos), 
což jsou pro nás, ale i pro ŠOP SR, 
která se snaží prosadit zákaz vý-
stavby této obory, velice cenná 
a kvalitní data, která jsme ihned 
předali příslušným spolupracov-
níkům ze správy CHKO Štiavnické 
vrchy.
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Září se neslo v duchu výjezdů se Zásahovým tý-
mem, rutinních proti-pytláckých hlídek a dalšího 
úspěšného dobrovolnického turnusu. Úvodem 
měsíce proběhla další pátrací akce ve spoluprá-
ci se Zásahovým týmem pro medvěda hnědého. 
Tentokrát šlo o situaci, kdy auto srazilo medvěda, 
který však po incidentu z místa utekl. Naším úko-
lem bylo tohoto medvěda v širokém okruhu od 
místa střetu dohledat, zjistit závažnost poranění 
a dle nich postupovat dále. Náš tým byl s kamerou 
a foťákem v rukou Zásahovému týmu v patách, 
celou akci dokumentoval a zároveň vypomáhal 
s pátráním. Medvěda se ani za pomoci pátracích 
psů nepodařilo nalézt, a to i v několikakilometro-
vém okruhu od místa srážky. Znamená to tedy, že 
zranění nebyla s největší pravděpodobností tak 
vážná, aby předmětného medvěda ohrožovala na 
pohybu a tudíž i na životě. 
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Medvěd hnědý je na Slovensku nyní spole-
čenské téma číslo jedna. Nutno podotknout, 
že jde silně polarizující téma, které rozděluje 
širokou veřejnost na dva tábory. Regulovat 
nebo chránit? To je asi základní otázka, která 
definuje toto téma, a která se prolíná nejrůz-
nějšími vrstvami společnosti od ochranářů až 
po myslivce. Možná tou správnou otázkou ve 
skutečnosti není „Kolik je na Slovensku med-
vědů?“ ale spíše „Kolik z nich je skutečně těch 
problematických?“. Na tuto otázku v mediích již 
několikrát odpovídal Jaroslav Slašťan, vedoucí 
Zásahového týmu pro medvěda hnědého. 

MEDVĚDÍ TÝM 

S tímto týmem nově začíná velice aktivně spo-
lupracovat i naše nezisková organizace Prales 
dětem, a to především náš člen Jan Suchý, kte-
rý by se měl stát přímým členem Zásahového 
týmu pro medvěda hnědého, což je pro náš 
spolek velká čest a uznání dosavadní dobře 
odvedené práce. Honza už má za sebou spolu 
s tímto Zásahovým týmem více než 30 oficiál-
ních denních i nočních výjezdů. 

Během těchto terénních akcí plní tým v pod-
statě dva základní úkoly. Dokumentuje veš-
keré dění od komunikace s veřejností až po 
samotné plašení medvěda. Vypomáhá s mo-
nitoringem problematických jedinců, a to jak 
v intravilánu, tak i extravilánu dotčených obcí 
za pomoci fotopastí programu Oko Medvě-
da. Díky těmto jednotlivým výjezdům nabývá 
Honza i zkušeností v oblasti plašení a jakési 
převýchovy synantropních (na člověka zvyk-
lých) medvědů, což by do budoucna mohlo 
vést k vytvoření výpomocného externího zá-
sahového týmu ze strany naší neziskové or-
ganizace. Vybavení na to máme a zkušenosti 
postupně získáváme.
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V hledáčku naší pozornosti a terénních aktivit se nachá-
zí i ohniska ilegálního zakrmování divoce žijících zvířat, 
které velmi často dokáže podnítit synantropní chování 
u jednotlivých jedinců medvěda hnědého. Mezi tímto 
způsobem hospodaření některých myslivců a synan-
tropií medvědů existuje přímá souvislost založená na 
navykání těchto jedinců na atypickou potravu, kterou 
jsou později nuceni vyhledávat u kontejnerů, popelnic, 
zkrátka v blízkosti lidí. I na toto se snažíme jakožto spo-
lek Prales dětem ve spolupráci s kolegy z Prales deťom 
v širokém měřítku poukazovat, ale zároveň se snažíme 
tento problém řešit i přímou prací v terénu. V praxi tato 
práce spočívá ve vyhledávání zákrmových míst a ná-
sledném podávání podnětů k šetření kompetentním 
úřadům.

O některých našich hlášeních byla informována i Slo-
venská poľovnícka komora, která má předpoklady 
k řešení těchto přestupků, ovšem zatím jsme se z její 
strany nesetkali s žádnou součinností, a to jak v terénu, 
tak při samotném vyšetřování jednotlivých případů. Na 
druhou stranu nutno podotknout, že řada námi nahlá-
šených případů zakrmování byla dotáhnuta do zdár-
ného konce formou udělení pokuty. Kromě pátrání po 
těchto ohniscích se tým věnuje kontrole již zmapova-
ných problémových lokalit, kde na některých z nich už 
došlo k dlouhodobé nápravě, tedy zakrmování zde není 
již několik měsíců po sobě vůbec evidováno. 
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Náš monitorovací tým Oko medvěda postupně 
nabývá i teoretických vědomostí v oblasti biologie 
medvěda hnědého, jeho telemetrického sledová-
ní či záchranných programů v podobě medvědích 
center. Existence těchto center, kam je možné 
umísit zraněné či hendikepované medvědy tzv. 
na dožití, nebo mláďata, u kterých je reálná šan-
ce na návrat do volné přírody, je v evropských ze-
mích s výskytem medvěda hnědého běžnou praxí. 
Na Slovensku je výstavba takového centra zatím 
jen v plenkách a vše v současnosti existuje jen na 
papírech. Ovšem spolek Prales dětem je u toho 
a podává Ministerstvu životného prostredia SR 
pomocnou ruku. Naši pracovníci z projektu Oko 
medvěda se v součinnosti se Zásahovým týmem 
a se svou kompletní dokumentační technikou vy-
dali na lokalitu, kde by do budoucna toto centrum 
mohlo vzniknout. Z natočeného materiálu jsme 
následně vytvořili krátký informační a motivační 
sestřih, který se stal součástí stanoviska pro MŽP 
SR, které by se mělo dostat na stůl přímo ministru 
Jánu Budajovi.
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NEKŔM 
NOVÁ APLIKACE OD KOLEGŮ Z PRALES DEŤOM SK 
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Aplikácia NEKŔM! vznikla na odhaľo-
vanie nelegálneho a nevhodného pri-
krmovania, ktoré spôsobuje navykanie 
divokých zvierat na ľudskú potravu.

PREČO JE ZAKRMOVIE ZVIERAT 
PROBLÉM?

Zakrmovanie v lesoch je na Slovensku 
veľký problém. Nevhodná potrava spô-
sobuje zvieratám zdravotné problémy, 
šírenie chorôb a častokrát až úhyn zve-
ri. Veľký problém je aj zvykanie si zvi-
erat na ľudskú potravu, kedy si spájajú 
pach človeka, či zvuk auta s kŕmením, 
čo má za následok celkovú stratu pla-
chosti a následné približovanie k ľud-
ským obydliam (napríklad synantro-
pia medveďov). Umelé prikrmovanie 
prispieva k navyšovaniu počtu zveri, 
čo spôsobuje ďalšie problémy. Takisto 
sa tým narušuje prirodzené správanie 
a návyky zvierat.

AKO APLIKÁCIA FUNGUJE?

Je to úplne jednoduché. Stačí si ju zdarma stiahnúť cez Goo-
gle Play, nález vyfotiť, prípadne pridať poznámku (čo ste 
našli, vzdialenosť od posedu, množstvo…). Potom už stačí 
iba odoslať a nám príde na email váš nález s GPS súrad-
nicami, dátumom a časom. Ak nemáte v lokalite signál či 
dáta, nález sa dá uložiť a odoslať neskôr.

Vďaka vašej pomoci môžeme za náš Spolok Prales Deťom 
Sk podať podnet na prešetrenie na Zelenú linku životného 
prostredia a príslušné orgány, ktoré sú povinné nález riešiť 
ďalej. 

Výsledky môžete sledovať na našej FB stránke Prales De-
ťom SK.

APLIKACI SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.
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BLUE PATROL :
Kvůli nedostatku finanční podpory a sníženému rozpočtu jsme nuce-
ni reorganizovat a omezit projekty v souostroví Pulau Banyak, včetně 
Blue Patrol, do stávající podoby, kdy členové Blue Patrol hlídají a udržují 
naše zázemí a vybavení na ostrově Sikandang.

Režim je nyní nastavený na minimální možné náklady tak, aby byla za-
chována bezpečnost členů i jistý výsledek. Čtyři členové Blue Patrol se 
tak točí ve dvojicích po 15 dnech a zajišťují údržbu i ostrahu zázemí. 
Mimo to sbírají naplavený odpad nebo loví hvězdice (trnové koruny), 
které se opět velmi rozšířily v celém souostroví.
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MONITORING S VLADIMÍREM ČECHEM:
Na přelomu května a června 2021 jsme zahájili úžasnou spolupráci 
s fotografem divoké přírody Vladimírem Čechem mladším na spe-
ciálním monitoringu divokých druhů zvířat v rezervaci Green Life za 
pomocí jeho inovativních fotopastí, které si sám konstruuje. Cílem 
je ve velmi vysokém rozlišení zachytit jedince tygra sumaterského, 
kterého se takto podařilo v divočině zachytit pouze jednou v histo-
rii. Fotopasti ovšem monitorují i ostatní obyvatele rezervace Green 
Life, ze kterých máme však stejnou radost jako z tygra. 

I přes složité stávající podmínky vstupu do Indonésie a i velmi ná-
ročné povětrnostní podmínky v pralese se nám po několika měsí-
cích povedlo nafotit množství divokých obyvatel rezervace, avšak 
na krále pralesa stále čekáme.
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RANGER DAY:
Stejně jako každý rok jsme i letos oslavili 31. července Me-
zinárodní den strážců přírody (WRD) a vzdali tak hold všem 
statečným ochráncům přírody, kteří za ochranu divočiny po-
ložili život.

Tímto dnem si připomínáme památku padlých spolubojov-
níků, rangerů a ochránců, ale i odvahu, vytrvalost a loajalitu 
všech ostatních hrdinů dnešní doby, kteří odhodlaně stojí na 
straně zachování podmínek pro život nejen pro nás, ale i pro 
budoucí generace

PROGRAM OUTDOOR SCHOOL:
Program Outdoor School je výchovně-vzdělávací program 
pro děti z okolních vesnic nad 12 let a pro studenty z uni-
verzit. Během třech dní jsou účastníci vzděláváni formou 
prezentací a promítáním vzdělávacích filmů s následnou 
diskuzí na Tygřím domě. Nechybí ani praxe v terénu v rezer-
vaci Green Life, díky které jsou účastníci vedeni k pochopení 
vzájemnosti mezi člověkem a přírodou.

Ve směru vzdělávání vznikl i edukační a prezentační materiál 
s názvem Nature and Human Body, který je vyhotoven ve 
třech jazycích (anglicky, česky a indonésky). Tento materiál 
je i publikován v mezinárodním vědeckém magazínu IJSR – 
International Journal of Science and Research, kde je volně 
ke stažení.

Dále jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci se Státní univer-
zitou Severní Sumatry v Medanu (UINSU – Universiti Islam 
Negeri Sumatera Utara) a s dalšími institucemi jednáme 
o podmínkách. Smlouva se týká třech hlavních bodů, vý-
zkum, vzdělávání a socializace. Všechny tyto body budou 
aplikovány v naší rezervaci Green Life, v ochranné zóně 
NPGL a ve spolupráci s místními komunitami.
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KOMUNITA :
Velký pokrok byl učiněn postupnými kroky k rozvoji místní 
komunity a jejím vztahu k ochraně přírody. Místní lidé zalo-
žili dobrovolnou organizaci pod názvem „Komunitas Cinta 
Alam“ (Komunita milující přírodu), jejíž členové zcela dobro-
volně a pravidelně uklízí vesnici Batu Katak od plastového 
odpadu a šiří povědomí mezi místními o této problemati-
ce. Mimo to se i účastní spolu s Green Patrol namátkových 
protipytláckých hlídek v nárazníkové zóně kolem národní-
ho parku Gunung Leuser.

Tuto spolupráci chystáme rozšiřovat a prohlubovat tak 
vztah s komunitou formou podpory a společnými projekty, 
například vznikem ekologické spalovny na plastový odpad, 
recyklací či projektem obnovy řeky a jejího povodí. Tento 
směr rozvoje hodláme podpořit našimi zkušenostmi i mož-
ností naší spolupráce se Státní správou lesů (KPH) a  uni-
verzitami, včetně zapojení jejich studentů.
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GREEN PATROL :
I přes malé obtíže vykonává stále Green Patrol svou práci 
na ochraně a údržbě rezervace Green Life dobře a stabilně.

Díky novým ověřeným 4G fotopastem (OXE Spider 5G), 
které hlídají přístupové cesty, je tým hlídky vždy rych-
le v pohotovosti. V nedávné době hlídka Green Patrol 
mimo jiné zajistila a vypustila ohroženého a chráněného 
orla, kterého našla nelegálně drženého u jednoho pytláka 
v blízké vesnici, jehož záměrem bylo orla prodat na černém 
trhu. Zajištění proběhlo ve spolupráci se Státní ochranou 
přírody a orel byl vypuštěn do NP Gunung Leuser.
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PROJEKT TIGER GUARD:
V rámci projektu Tiger Guard na ochranu tygra sumaterského 
v našem okolí se nadále daří budovat další ohrady, které mají za 
úkol nejen chránit dobytek místních lidí před ztrátou, ale přede-
vším je přimět k vlastním odpovědnosti za ochranu svého ma-
jetku. Je tak udržitelně redukován negativní vztah vůči tygrovi 
a nevzniká vůči němu taková zloba podobně jako v minulosti, 
kdy místní lidé nechávali volně pást své krávy v lesních poros-
tech, tygr je následně začal lovit, a hrozila reálná možnost při-
vyknutí tygra na lidi.

Díky tomuto projektu jsme i blíže místním obyvatelům a daří 
se nám tygra chránit hlídkami v regionech. Důležitým a nepo-
stradatelným pomocníkem v rámci tohoto projektu jsou 4G fo-
topasti, které nás dokáží zavčas upozornit a situaci řešit téměř 
okamžitě.



STÁNKOVÁ SEZÓNA 
JE ÚSPĚŠNĚ (SKORO) ZA NÁMI 

Od června jsme se účastnili s naším infostánkem festi-
valů a bylo to skvělé! Lidé měli zájem hlavně o informace 
k dobrovolnickým programům, ale též se prostě přicházeli 
dozvědět, kdo vlastně jsme. 

Nejvíce byl zájem již tradičně o certifikáty na výkup pra-
lesa, knihu Karkulka a Nová země a nově také o bižuterii! 
U příležitosti primárně kulturního festivalu United Islands 
of Prague jsme do prodejního sortimentu zařadili daro-
vanou charitativní bižuterii a trefili jsme se tak do chuti 
městského návštěvníka. Šperky za smluvní ceny zaujaly 
ve většině případů dámy, ale i děti. Vyprodali jsme téměř 
vše. Pokud tedy máte doma nějaké okoukané kousky, rádi 
si je vezmeme pro další akce.
T
Na některých akcích jsme měli příležitost udělat prezen-
taci pro návštěvníky v rámci programu, nebo se zúčastnit 
diskusního panelu a prezentovat tak problematiku ochra-
ny přírody i v širším kontextu.  

Zvládli jsme toho za léto docela dost a to mimo jiné díky 
tomu, že máme dokonce dvě mobilní jednotky! Alena a Te-
reza, které zajišťují stánkové akce, jsou schopné zvládnout 
i dvě akce v jeden den. Samozřejmě by to ale nezvládly bez 
pomoci dalších dobrovolníků. Všem patří velký dík za to, že 
ve svém volném čase pomáhají šířit myšlenku Justice for 
Nature. 
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PARTNEŘI BYLI A BUDOU

Na akcích jsme testovali novinku: bezhotovostní 
platby přes aplikaci Qerko. Vše ladíme k dokonalos-
ti, abychom šli s dobou a umožnili veřejnosti zakou-
pit si merch či přispět, i když zrovna po kapsách není 
hotovost. 

Na Náplavce jsme se potkali i s našimi novými part-
nery z Nekávy – Orzo coffee s.r.o. Jsou sice noví, ale 
hned se partnerství s námi chopili s vervou. Na sáč-
cích s Nekávou můžete najít naše logo, které značí, 
že zakoupením některé z výborných alternativ kávy 
podpoříte naší organizaci. 

V průběhu dní jsme nezaháleli ani z hlediska 
networkingu a oslovovali potenciální firemní part-
nery nové. Snad se podaří propojit podobné energie 
a navázat zajímavé spolupráce nejen pro spolek, ale 
též pro členy klubu JfN.
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19.6. Yoga maraton 
20.6. Veggie Náplavka NOW
25 a 26. 6. United Islands of Prague 
30.7 - 1.8. WRD Panská skála
14.8. Divine festival
28.8. Veganské hody
29.8. Vegan Expo
29.8. (d)eco fest 
5.9. Veggie Náplavka NEW
12.9. Sustainability festival v Manifesto
18.9. Veget Fest Strakonice
23.9. CharityGarageSale & Tea & Bass

KDE JSTE NÁS MOHLI POTKAT 
V PRŮBĚHU LÉTA:

JMENOVITĚ ZA VÝPOMOC NA STÁNCÍCH OBROVSKY DĚKUJEME:

Alena Bendová, Tereza Humešová, Bára Šrámková, Marek a Soňa Kawecki, Petra Hnátková, Michal 
Bielik, Monika Tošnerová, Petr Coubal, Jan Suchý, Denisa Adamírová, Lenka Pečánková, 
Marek Wolf, manželé Popelářovi, Klára Hamalčíková.

Bez VÁS by to nešlo!
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NEKÁVA
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Jsme velice rádi, že se k nám připojila česká, rodinná a etic-
ká firma Nekáva – Orzo coffee, která se stala naším novým 
partnerem a členem JfN klubu.
 
Nákupem jakéhokoliv produktu na jejich e-shopu podpoříte 
zároveň i naše projekty a pro členy klubu JfN máme připrave-
nou super slevu! 

CO JE TO NEKÁVA?

Nekáva spojuje moderní espresso 
podobu s tradiční obilnou chutí i po-
žadavky na poctivě vypěstované 
kvalitní potraviny. Ve formě cikorky 
a melty pili obilnou alternativu kávy 
již naše babičky a dědečkové.

Nekáva Vám nabízí jedinečnou mož-
nost vychutnat si přirozeně bezko-
feinovou alternativu kávy a to včet-
ně skvělých vlastností ječmene. Váš 
šálek si můžete vychutnat jako ris-
tretto, espresso, americano, lungo 
či cappuccino, latte, nebo osvěžující 
cold brew, a to velmi jednoduše. Dle 
chuti si můžete Nekávu přisladit, 
kombinovat s mlékem i jeho rostlin-
nými variantami. Je určena pro celou 
rodinu. Nekávu mohou pít těhotné, 
kojící matky i děti.

PRO KOHO JE NEKÁVA URČENA? 

• Pro všechny, kteří mají intoleranci na kofein

• Pro milovníky „klasické“ kávy, kteří si rádi „naředí“ svou denní 
dávku kofeinu

• Pro všechny, kteří nechtějí dopřát svému tělu kofein ihned po 
ránu či před spaním

• Pro všechny příznivce zdravého životního stylu

• Pro těhotné a kojící matky či děti

• Pro všechny, kteří si chtějí dopřát pohodové chvíle a vychut-
nat si chuť přirozeně bezkofeinového espressa

Věříme, že si NEKÁVA najde své místo v nejednom nekofeinovém 
šálku, tak jak jo je tomu nyní i u mnohých z nás. 

Děkujeme tímto firmě Nekáva za novou spolupráci.
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Česká firma HUSKY v červnu 2021 darovala našemu 
spolku různorodé outdoorové vybavení na podporu svě-
tových strážců a ochranářských aktivit, dle našeho uvá-
žení. Od spacáků, batohů, karimatek a stanů po sedací 
křesla a stoly, to vše v novém nebo lehce použitém stavu 
brzy najde své uplatnění a nové majitele.
 
Věříme, že toto vybavení udělá mnohým radost a pomů-
že aktivitám strážců v náročném terénu, a že tak bude-
me moct přinést dobrou zpětnou vazbu našim partne-
rům v HUSKY.
 
Děkujeme tímto HUSKY za jejich neskutečnou velkory-
sost.

HUSKY

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
DUBEN-ZÁŘÍ 2021



Ve dnech 11.–13. června proběhla Green 
Life Párty v novém areálu Lhotka na Vysoči-
ně, který je jako dělaný pro naše aktivity. Na 
své si přišli nejen ti, co si rádi zahrají basket-
bal, volejbal nebo ping pong, ale i ti, kteří si 
rádi zacvičí jógu, projedou se na paddleboar-
dech po rybníčku, či si jen tak odpočinou na 
louce nebo poslechnou hudbu a zatančí. Zá-
jemcům se naskytla i možnost vyzkoušet si 
stromolezení pod taktovkou Jendy Janouš-
ka, našeho skvělého stromolezce.

Letošní účast byla hojná, včetně drobotiny, 
která si zde přišla taky na své.

Kromě sportovních aktivit nechyběly před-
nášky o našich projektech jak stálých, tak 
i těch, co se právě tvoří na Kostarice.
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OHLÉDNUTÍ ZA
GREEN LIFE PÁRTY

O pohoštění se opět postarali naši přátelé a kolegové 
z VeggieDick z Mikulova se svou výbornou veganskou 
kuchyní, nechybělo ani víno nebo pivo. 

Letošní párty dostala i sponzorský dar v podobě 50li-
trového sudu výborného domácího piva od bývalé su-
perdobrovolnice Nikoly Huskové!
 
Proběhla i oblíbená tombola, do které nám letošní rok 
přispěly i partnerské firmy Grizly, Organikk, Včelobal, 
Mobake, Wild & Coco a nově i Nekáva.
 
Vrcholem večera byla neplánovaná dražba darů, které 
návštěvníci donesli právě pro její uskutečnění. Díky vel-
korysosti, dražbě a tombole se na akci podařilo získat 
pro projekt neskutečných 98 000 Kč, což jsme rozhod-
ně nečekali a ze srdce všem děkujeme! 

Za celý Prales dětem děkujeme!
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Srdečně zveme na společenskou akci na Vysočině v rekreačním areá-
lu Zahradiště, která se uskuteční 19. až 21. listopadu 2021 

CO VÁS ČEKÁ? 

Novinky ze světa JfN napříč projekty od Sumatry, přes Česko a Slovensko až po Kostariku, 
kde se rozjíždí velká vize ochrany přírody jak v pralese, tak i na oceánu. Nebude chybět nový 
film z Kostariky či informace o dobrovolnických programech v Kostarice nebo na Slovensku. 
Prostě vše, čeho můžete být součástí.
 
Přihlášky posílejte na: info@pralesdetem.cz
Cena: 600 Kč pátek – neděle 2 noci / 1 noc 400 Kč
Děti do 3 let jsou zdarma, od 3 – 15 let 200 Kč/noc
 
 
V sobotu bude pro zájemce terénní akce proti jedům v krajině!
Zveme všechny dobrovolníky z Green&Blue Sumatra, z Green Life Kostarika 
a Oko medvěda Slovensko!

 Těšíme se na Vás!

POZVÁNKA NA JFN PÁRTY
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Produkcie: Perun Cinematic
Režie: Peter Bursa a Jakub Mičuch
Scénář: Peter Bursa a Jakub Mičuch 

V loňském roce 2020 se skupina mladých 
kreativních lidí dozvěděla o našem moni-
torovacím programu na Slovensku, kte-
rý je natolik zaujal, že se o něm rozhodli 
natočit ucelený snímek. Nejen o tom, co je 
to Oko medvěda, co je naší prací a proč to 
děláme, ale nahlédnout i do skrytého ži-
vota slovenské divočiny a prostřednictvím 
filmu jej předat dál široké veřejnosti.
 
Co ale neočekávali, bylo zjištění nepřimě-
řených, diskutabilních a nelegálních prak-
tik rádoby lovců, kteří rozhodují o životě 
a smrti nádherných bytostí, kterým tak 
mnohdy mění stravovací návyky a jejich 
přirozenost.

 
Film Oko medvěda můžete zdarma shléd-
nout ZDE.

FILM OKO MEDVĚDA 
JE NA SVĚTĚ
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ZÁVĚREM  
Uplynulý půlrok byl mimořádně náročný, úspěš-
ný a energický. Nastartování projektu a rezervace 
Green Life II na Kostarice se povedlo, stejně jako 
pokračování monitorovacího programu Oko ja-
guára. Sumatra je stabilizována a základně pod-
porována, a nyní čekáme na další kroky směřující 
k otevření tamních dobrovolnických programů. Na 
Slovensku jsou rozběhnuté dobrovolnické  progra-
my a monitorovací program Oko medvěda šlape 
na plný plyn. Jedná se o významnou misi ochrany 
velkých šelem. Velkou radost nám taktéž udělalo 
spuštění programu Oko gorily v DR Kongo. 

Je před námi nabitý podzim, kdy se projektově 
vrátíme k českým občanským hlídkám proti je-
dům v krajině, stráži přírody a slovenskému mo-
nitoringu. Velkým úkolem bude propagace dobro-
volnického programu v Kostarice, kde budouu od 
prosince do konce března 2022 otevřeny čtyři tur-
nusy pro celkem 48 dobrovolníků. Máme se tedy 
všichni na co těšit.

Sledujte nás na našich sociálních sítích 
a buďte s námi v obraze. 

Více na www.justicefornature.org
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