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ÚVOD

Máme za sebou mimořádně náročné období covi-
dových restrikcí v roce 2021, které výrazně ome-
zily financování zejména sumaterských projektů 
Green Life a Blue Life. Opět nemohly proběhnout 
zimní dobrovolnické programy na Sumatře, což 
pro nás byla další výrazná ekonomická ztráta. 
I přes tento fakt se podařilo projekty udržet při 
životě a pokračovat v ochraně a údržbě rezerva-
ce, včetně dobrovolnických kempů, a též proběh-
lo další řešení tygřích incidentů. Naopak rozvoj 
projektu Green Life II na Kostarice doznal velkého 
rozmachu.

Slovenské aktivity byly v důsledku neobnovení 
smlouvy o spolupráci se ŠOP SR (Štátna ochra-
na prírody Slovenskej republiky) utlumeny, avšak 
dobrovolnické programy pokračují. 

Rok 2021 byl pro nás opět další zkouškou, ale 
i přes to jsme v rámci našich aktivit nezaháleli a 
díky podpoře veřejnosti a i mnoha firem jsme do-
kázali posunout naše aktivity o kus dál. 

Přejeme příjemné čtení.
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OCENĚNÍ HONOUR 
OF EKOTOPFILM 2021
Dne 28. 10. 2021 osobně převzal předseda spolku Pra-
les dětem Milan Jeglík ocenění Honour of EkoTopFilm 
2021 v Banské Bystrici na Slovensku.

Cenu předávali tajemník ministra životního prostředí 
pan Smatana, krajský hejtman Bánskobystrického kra-
je pan Lunter a ředitel EkoTopFilmu pan Peter Lím. Z úst 
pana Smatany byl pronesen slavnostní projev, kterým 
ocenil práci spolku Prales dětem a osobnost Milana Je-
glíka v ochraně přírody.

Součástí slavnostního večera byla též přednáška Mila-
na  Jeglíka o činnosti iniciativy Justice for Nature nejen 
na Slovensku, ale též na Sumatře a nově na Kostarice. 
Milan Jeglík a činnost spolku Prales dětem se zařadila 
mezi světové velikány ochrany přírody jako byl Jacque 
Yves Cousteau nebo v současné době monacký princ 
Albert II., Dr. Jane Goodallová, či Paul Watson a jeho Sea 
Shepherds a další.
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Předseda spolku Prales dětem Milan Je-
glík se stal laureátem ceny Honour of 
EkoTopFilm pro rok 2021 a cenu s ním 
převzal též celý tým, včetně slovenských 
kolegů ze spolku Prales deťom. Toto oce-
nění nás všechny zavazuje k další odváž-
né a neúnavné prací v ochraně světového 
přírodního dědictví, biodiversity a ohro-
žených druhů zvířat.
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TERÉNNÍ VOZIDLO PRO 
MONITOROVACÍ TÝM OKO MEDVĚDA
Naše slovenské aktivity se natolik rozší-
řily, že jsme v průběhu první poloviny října 
požádali veřejnost a naše podporovatele 
o sbírku finančních prostředků na nákup te-
rénního vozidla pro monitorovací program 
Oko medvěda. 

Vybrali jsem nabídku od paní Jany z psího 
hospicu Psí cesta František z Krahulí. Bylo 
nám nabídnuto terénní vozidlo s náhonem 
4x4 Nissan Terrano II ve velice slušném sta-
vu za 70 000 Kč.

Sbírka na pořízení vozidla trvala týden 
a díky skvělým lidem a firmám se poda-
řilo vybrat 86 500 Kč, za které se pořídilo 
nejen vozidlo, ale uhradilo se i povinné ru-
čení, dálniční známky a byl proveden ná-
sledný servis vozidla. 
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Tímto bychom chtěli všem moc poděkovat za podporu, kdy 
se našemu monitorovacímu týmu podařilo získat 4x4 auto 
pro ochranu medvědů, vlků, a které bude využíváno též pro 
občanské hlídky proti jedům v krajině a pro výjezdy Jana 
Suchého v rámci Medvědího zásahového týmu, kterého by 
se měl v blízké době stát součástí. 

Velké díky patří paní Janě z Psí cesta František za skvělou 
cenu vozidla, která byla spíše podporou než prodejem.

https://www.psicestafrantisek.cz/
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ZÁSAHOVÝ MEDVĚDÍ TÝM 
A NAŠE ŠKOLENÍ
Na podzim prošel monitorovací tým Oko medvěda na Slovensku roz-
sáhlým jednodenním školením, které se týkalo problematiky synan-
tropních medvědů a které nás mělo poslat blíže k další spolupráci se 
Zásahovým týmem pro medvěda hnědého na Slovensku. 

Po několika měsících jsme se však stále nedostali k certifikátu, kte-
rý by nás k této spolupráci opravňoval. Stále na něj tedy čekáme, 
stejně jako čekáme na vyjádření tajemníka MŽP SR pana Smatany, 
který měl být klíčem k prodloužení smlouvy a zahájení mimořádně 
důležitého monitorovacího projektu Operace migrace, jehož cílem je 
podání relevantního návrhu na vybudování ekoduktů mezi Štiavnic-
kými a Kremnickými vrchy. V současné situaci je již velmi podezřelé, 
kde celá spolupráce vázne.



PODZIM S OKEM MEDVĚDA
Na konci října za námi dorazila další skvělá 
parta dobrovolníků, která nám ze všech sil 
vypomáhala v rozvoji monitoringu velkých 
šelem na území Kremnických vrchů.

Tento turnus jsme započali na správě NP 
Malá Fatra, kde se náš tým zúčastnil škole-
ní pro externí spolupracovníky Zásahového 
týmu pro medvěda hnědého. Absolvová-
ní tohoto školení by nás do budoucna mělo 
prostřednictvím získaných certifikátů oprav-
ňovat ke spolupráci se Zásahovým týmem 
v rámci naší Operace Synantrop.
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Proběhlo také pokračování monitoringu 
v NP Nízké Tatry, kde proběhla kontro-
la a stažení dvou fotopastí z úžasné mi-
grační stezky velkých šelem. I přes fakt, 
že obě fotopasti měly technický problém, 
tak přeci jen pár desítek kvalitních zábě-
rů máme. Poté jsme pokračovali k horské 
turistické chatě gen. M. R. Štefánika, kde 
jsme měli velice důležitý úkol. Objevuje 
se zde totiž medvěd, který nejeví známky 
plachosti, tedy synantropní jedinec, a my 
měli zjistit, kde je tomu příčina. Po přícho-
du k chatě jsme pátrali po okolí a podle 
čichu a vyšlapané stezky nalezli schovaný 
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kompost v kosodřevině asi 200 metrů od objektu. 
Kolem bylo pět kusů medvědího trusu a na kom-
postu čerstvé salátové okurky. Tento kompost je 
zde dlouhodobě a medvěd sem evidentně chodí. 
Právě takováto místa mění medvědům přirozené 
chování, způsobují synantropii a ohrožují ve svém 
důsledku jak samotného medvěda, tak i turisty. 
Medvěd však na vině není. Z celého nálezu jsme 
sepsali report a odeslali ho na vedení stráže přírody 
NAPANT v Banské Bystrici.

Na přelomu listopadu a prosince se odehrál závě-
rečný letošní dobrovolnický turnus v rámci monito-
rovacího programu Oko Medvěda. Tentokrát jsme 
na Slovensku strávili celkem dva týdny. Na první 
týden za námi dorazili členové spolku Prales dě-
tem, kteří se s námi blíže seznamovali s metodi-
kou monitoringu velkých šelem a vypomáhali nám 
s kontrolou fotopastí i pozdějším zpracováváním 
dat. Zároveň jsme členy naší organizace postupně 
seznamovali s novinkami programu Oko Medvěda.

Koncem prvního týdne dorazila poslední letoš-
ní skupina dobrovolníků. S monitoringem nám 
přijely vypomoct celkem čtyři dobrovolnice, 
které se se začínajícími zimními podmínkami 
popraly opravdu zkušeně a zdatně. Začátkem 
druhého týdne jsme se museli rozdělit na dva 
týmy, přičemž jeden z nich pokračoval v mo-
nitoringu Kremnických vrchů a druhý se ještě 
před nástupem tuhé zimy vydal stáhnout naše 
fotopasti z monitorované zóny národního par-
ku Nízké Tatry. Byla to pro nás všechny velká 
fyzická výzva. I přes nízké teploty a desítky 
centimetrů sněhu byly naše dobrovolnice v ne-
ustálém terénním nasazení, a to jak v Krem-
nických vrších tak i v Nízkých Tatrách, kde nás 
doprovázela dobrovolná stráž přírody z tohoto 
národního parku. Po dvou týdnech tvrdé práce 
jsme si tak odvezli celou řadu kvalitních a velmi 
hodnotných záběrů z fotopastí.
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OPERACE MIGRACE

Během měsíců října až prosince jsme se mimo jiné sou-
středili na monitoring okolo dálnice R1, kde jsme odha-
lili několik zásadních pochybení v dálničním ochranném 
oplocení v úsecích, kde opakovaně dochází k dopravním 
nehodám se zvěří, konkrétně v úsecích mezi Zvolenem, 
Budčou, Hronskou Breznicou a Žiarom nad Hronom.

Veškerá zjištění byla sepsána do re-
portu a odeslána na dálniční úřad do 
Zvolena a taktéž Zásahovému týmu 
Medveď a CHKO Štiavnické vrchy s 
návrhem na zjednání nápravy s naší 
podporou.
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Stejně bylo o daném problému infor-
mováno MŽP SR s návrhem na spo-
lupráci na Operaci Migrace, která by 
měla být zahájena v roce 2022 a měla 
by monitorovat krizové úseky dálnice 
R1, dále silnici 1. třídy 065 mezi Šá-
šovským Podhradím, Kremnicou a dále 
na Martin. Součástí monitoringu jsou 
nejen silniční komunikace a dálnice, ale 
též celý migrační koridor mezi Velkou 
Fatrou, Kremnickými a Štiavnickými 
vrchy. Na rozhodnutí MŽP SR stále če-
káme.
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VÝSTAVA NEZP
V PARDUBICÍCH
V listopadu 2021 byla přesunuta výstava Nejbohatší ekosystémy 
planety Země z České Lípy do Pardubic do Městské knihovny, kde 
se návštěvníci mohli seznámit s různými typy ekosystémů, dozvědět 
se něco málo o jejich významu, ohrožení, ale i o tom, jak jim můžeme 
pomoci my sami. 

Tato výstava je putovní a začátkem ledna putuje ve spolupráci 
s místní samosprávou na radnici do Rožnova pod Radhoštěm, kde 
bude k vidění do března 2022.
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PODZIMNÍ SPOLEČENSKÁ PÁRTY

V listopadu jsme zorganizovali jedinečnou 
podzimní Justice for Nature Párty, kdy se v re-
kreačním areálu Zahradiště na Vysočině sešlo 
více než 70 lidí, aby si připomněli naši dlouho-
letou spolupráci na mezinárodním poli ochra-
ny přírody a dozvěděli se novinky a plány do 
budoucna ohledně naší činnosti. Nechyběla 
tradiční tombola, do které letos přispěly firmy 
jako MANA drink, či VITALVIBE. Děkujeme!

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
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Součástí akce bylo též školení proti jedům v kraji-
ně, včetně pátrací akce v oblasti obcí Pikárec a Mo-
ravec, kde dochází k pravidelným nálezům karbo-
furanem otrávených těl volně žijících živočichů, 
včetně dravých ptáků. Jednalo se zejména o pre-
ventivní akci s jasným sdělením zdejším myslivcům 
a rybníkářům.

https://mojemana.cz/
https://www.vitalvibe.eu/cs/


NEPZ SE VRÁTIL DO ŠKOL

Podzimní vzdělávací šňůra NEPZ se po 
dvou letech opět vrátila do škol, a k naší 
radosti učitelé i žáci projevili obrovský 
zájem o další spolupráci. Největší zájem 
ze stran učitelů i žáků byl o přednášky 
na téma Medvědi - Oko medvěda, kde 
se žáci a studenti seznámili nejen s pra-
cí našeho tým a životem medvědů ve 
volné přírodě, ale i s tím, jak se máme 
chovat i my lidé, potkáme-li medvěda, 
a s tím souvisejícím problémem tzv. 
synantropie. Partnerské školy, které 
věnovaly finanční prostředky na ná-
kup fotopastí, od nás dostaly i odlitek 
medvědí stopy jako symbol spolupráce 
a výraz díků!
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Součástí přednášek byly i novinky o na-
šem rozšíření projektů do středoame-
rické Kostariky, což bylo obecně velmi 
pozitivně přijato, a vypadá to, že NEPZ 
má stále stejně silný základ a potenciál 
pro vzdělávání dětí a mládeže.

http://nepz.cz/
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BENEFIČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, 
WELCOME TO THE JUNGLE

Propojování oblastí lidského zájmu vidíme jako cestu 
pro 21. století. Důležitou podmínkou je ale i hodnotová 
rovina, ta etická. Dělat byznys pro byznys a umění pro 
umění je jako žít ve skleněné kouli bez vztahu ke světu 
venku. Jenže svět venku nás potřebuje, respektive my 
ho potřebujeme, a proto se musí starat o to, abychom 
ho nezatlačili na samá okraj existence. A to si uvědo-
mují studentky nazývající se tým BATEANTE. Ty spojily 
svou tvůrčí vášeň s odpovědností vůči přírodě v podobě 
benefiční módní přehlídky. 
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Již více než před rokem jsme dostali e-mail od 4 
studentek z Vrchlabí, že by chtěly uspořádat be-
nefiční přehlídku a podpořit naší organizaci a pro-
jekty na ochranu divočiny. Řekli jsme jasně, proč 
ne. Jenomže to jsme ještě netušili, čeho je tato 
čtveřice schopná. Pak přišel útlum kvůli šíření ko-
ronavirového onemocnění a akce se odložila na 
neurčito. Dívky i přesto vytrvaly ve svém záměru 
a v získaném čase pracovaly na přípravě. A vypla-
tilo se. Kvalitní příprava přinesla ovoce a vysoce 
profesionální společenská událost se uskutečnila 
v sobotu 11. prosince v Kulturním domě Střelnice 
ve Vrchlabí. 

Cílem přehlídky bylo mimo jiné poukázat na pro-
blematiku „fast fashion“, a tudíž se prezentova-
ly kolekce obchodů a návrhářů z celé republiky, 
kteří se zaměřují na lokální výrobu, jejich oblečení 
je vyrobeno z recyklovaných a recyklovatelných 
materiálů, nebo jde o takzvanou Fair Trade výro-
bu. Na profesionalitě přidávala důslednost a sou-
držnost v podobě čistě vegetariánského a vegan-
ského občerstvení. 

https://www.triangel-store.com/clanky-/co-je--fast-fashion/
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Za spolek jsme vyslali naše ambasadorky Alenu a Moniku, aby 
mohly hostům představit organizaci, projekty a jejich význam. 
Měli jsme v předsálí informační stanoviště a hosté se tak 
mohli dozvědět více informací a zakoupit si certifikáty a další 
předměty. Přeci jen se blížily Vánoce, a tak často rádi využi-
li příležitost pořídit smysluplné dárky a podpořit dobrou věc. 
V rámci programu měla Alena prostor prezentovat projekty na 
ochranu pralesů a divočiny. 

Výtěžek ze vstupného a dobrovolné 
příspěvky na místě daly dohromady 
dar naší organizaci ve výši krásných 
64 060 Kč. 

S týmem Bateante jsme se dohodli, že 
se prostředky využijí na chod a fungo-
vání organizace. Všem moc děkujeme!



Síla propojování a networkingu na veganských akcích 
se začíná ukazovat. Právě na Veggie Náplavce jsme za-
počali dialog s firmou MANA a nyní zahajujeme společ-
nou cestu. 
MANA je česká etická firma, která si dala za cíl vyvinout 
nutričně bohaté potraviny “all in one”. Přijali obtížnou 
výzvu na otázku “jak nasytit lidstvo” a vyvíjejí udržitel-
né, ekologicky šetrné a hlavně rostlinné produkty.
 
Více o jejich misi si můžete přečíst na webu zde. Náš 
spolek nyní testuje v terénu tuto stravu “pro kosmo-
nauty”. 

Obdrželi jsme darem materiální podporu v podobě 
drinků a startovních setů s lahví na míchání. Hned první 
akce s MANA drinkem se uskutečnila v rámci terénního 
workshopu a hlídky proti jedům v krajině, který proběhl 
během Justice for Nature víkendového setkání přízniv-
ců a dobrovolníků. Všichni zúčastnění, včetně skupiny 
dětí z dětského domova, která dorazila s našim kole-
gou Mirkem na vycházku do terénu, dostali jako svačinu 
právě MANA Drink. Někteří už jej znali a jiní měli mož-
nost ochutnat poprvé. Reakce byly vesměs pozitivní 
a všechny dárek potěšil. 

MANA V CLUBU JFN 
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Nás těší, že máme další variantu chutné svačiny 
a výživy do terénu. Při zdolávání kopců a kilomet-
rů ve složitém terénu je důležité doplňovat energii 
a tato lehká varianta, v podobě prášku k jednodu-
ché přípravě promícháním s vodou, je do outdoo-
ru ideální. V druhém kole budeme testovat MANA 
Powder v terénu v Kostarice a také na Slovensku. 
Jsme velmi zvědaví, zda MANA zachutná i range-
rům. Firma totiž nabízí podporu složkám integro-
vaného záchranného systému, tak proč nezkusit 
zapojit i tento segment ochránců? Jsme teprve na 
startu, tak uvidíme, kam se spolu dostaneme. 

https://mojemana.cz/
https://mojemana.cz/


VÝSTAVA OKO MEDVEĎA 
OD SPOLKU PRALES DEŤOM
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Cieľom výstavy je zvýšiť povedomie verejnosti 
o našej organizácii, o tom čo obnáša monitoring 
veľkých šeliem na Slovensku a prečo je to dôle-
žité, o nevhodnom prikrmovaní divokých zvierat, 
o synantropných medveďoch, o našej aplikácii 
NEKRM! ale aj čo robiť keď na ilegálne aktivity 
v našich lesoch natrafíte.
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Táto putovná výstava odštartovala v októbri 
2021 na festivale  environmentálnych filmov 
Ekotopfilm v Banskej Bystrici, ďalej pokra-
čovala na cestovateľský festival Horyzonty 
v Trenčíne a rok 2021 ukončila v OC Max.



DĚNÍ VE SKOTSKU 
S JUSTICE FOR NATURE UK
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Od druhé části roku, co se uvolnily covidové omezeni ve Skotsku, se mohli naši tamní kolegové začít opět 
účastnit veřejných akci. Toho samozřejmě využili a zúčastnili se několika veganských festivalů ve měs-
tech Glasgow a Edinburghu. Veganské festivaly jsou asi tím nejlepším místem, kde začít, neboť většina 
návštěvníků zde má zájem nejen o různé veganské pokrmy a veganství jako takové, ale i o zdravý přístup 
k přírodě a její ochraně bez všudypřítomné devastace.

Během prvního roku v UK se nám povedlo obstarat základní propagační materiály, včetně několika eko-
logických produktů k zakoupení, které prodejem podporují chod a náklady organizace. Reakce místních 
jsou velice pozitivní a sem tam někdo rád přispěje na daný projekt, ať už na záchranu pralesa a nebo 
protipytlácké hlídky. O myšlenku Justice for Nature je zde zájem a daří se nám pomalými kroky sířit toto 
poselství mezi lidi i díky naší spolupráci s českou základnou spolku Prales dětem.

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
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Zájem je i o dobrovolnické programy, ale stávající covi-
dová opatření umožňují jen málokomu odletět díky vše-
možným komplikacím a obecné nejistotě. 

Do současné doby máme za sebou 4 veganské indoor 
festivaly: 

- My Big Fat Vegan Festival - Glasgow 
- Hampden Festival 
- Glasgow Vegan Markets
- Edinburgh Vegan Festival 

Schyluje se nám i k malému privátnímu fundraisingu 
v kavárně a restauraci „Bites & Leaves“ v Edinburghu, 
kam jsme byli pozváni paní majitelkou, kterou zaujaly 
naše projekty. 

Na příští rok toho plánujeme samozřejmě mnohem více, 
včetně i cesty do Anglie. 
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VZNIK KMPA (Komunitas Masyarakat Pecinta Alam)

 
Během pauzy dobrovolnických programů zapřičiněné pandemií covid 
jsme měli větší možnost věnovat se rozvoji vztahů s místní komunitou 
na Sumatře.

Jako výsledek našeho dlouholetého snažení a vzdělávání vnímáme vznik 
“Sdružení Místních Obyvatel Milujících Přírodu” (Komunitas Masyarakat 
Pecinta Alam), které založili místní lidé z Batu Katak a jejímž programem 
je ochrana přírody. Toto sdružení je složené z dvaceti členů a všichni jsou 
dobrovolníci, tedy je jejich činnost dobrovolná a neplacená. 

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
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SUMATERSKÉ UDÁLOSTI

V rámci společného úsilí úzce spolupracujeme s KMPA 
v našich i jejich programech

Naše činnost je zaměřena především na vzdělávání čle-
nů sdružení KMPA a na podporu v jejich činnosti chránit 
vlastní přírodu.

S KMPA spolupracujeme nejen na rozvoji odpadového 
hopspodářství, ale i v rámci protipytláckých aktivit při 
střežení naší rezervace, či na hlídkách v nárazníkové 
zóně, kde vyhledáváme a likvidujeme pytlácké pasti 
jako preventivní ochranu tygra sumaterského a záro-
veň i dalších incidentů tygra a skotu chovaného v rizi-
kové oblasti (Tiger Guard).

Připravujeme i další rozvoj aktivit v programech na 
ochranu přírody a místních komunit, jako je monitoring 
národního parku a nárazníkové zóny, lokalní recyklace 
a tvorba ručně vyráběných místních produktů.
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OTEVŘENÍ PROGRAMU OBNOVY ŘEKY BERKAIL

V prosinci 2021 jsme pomohli uspořádat slavnostní otevření 
programu obnovy řeky Berkail, kde bylo sdružení KMPA oficiálně 
představeno veřejnosti a místním úřadům.

V rámci tohoto dne byl zahájen program KMPA – ochrana a ob-
nova řeky Berkail, kdy jsme do řeky vypustili 1000 ryb a uzavřeli 
její část rybolovu.

Kolem řeky jsme také vysadili několik stromů na zpevnění svahu, 
aby nedocházelo k erozím.
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REZERVACE GREEN LIFE

Naše rezervace Green Life na Sumatře je pod stálou 
ochranou týmu Green Patrol a za pomoci fotopastí 
se nám ji daří udržet v bezpečí a zároveň díky nim 
sledujeme pohyb většiny zvířat v ní žijící. 

V současné dlouhé covidové pauze díky je rezer-
vace využívána k edukačnímu programu pro děti 
a studenty.

Ve spolupráci s Vladimírem Čechem probíhá v re-
zervaci monitoring za pomoci fotopasti s velkým 
rozlišením a do budoucna chystáme velmi zajímavé 
rozšíření i do jiných lokalit mimo ekosystém Leuser. 

Green Patrol chrání a monitoruje rezervaci Green 
Life již po dobu 6 let a čtyři místní chlapi mají stá-
lou práci v ochraně přírody. Green Patrol může-
te podpořit zadáním trvalého bankovního pří-
kazu na číslo účtu: 2600885307/2010, IBAN: 
CZ8820100000002600885307,SWIFT/BIC: FIOB-
CZPPXXX 

I malá částka při větším množství lidí pomůže. 
 

NAPADENÍ REZERVACE PYTLÁKY

Stabilní monitoring za pomocí fotopastí v rezervaci odha-
lil pytláky ptaků, kteří jí procházeli. Tým Green Patrol je 
identifikoval a zahájili jsme okamžitě vyšetřování, které 
odhalilo několik ptáků různých druhů nelegálně držených 
v zajetí v domě pytláka.

Celou zprávu s dokumentací jsme předali indonéské Stát-
ní ochraně přírody, která situaci několikrát řešila. 

Nyní je pytlák a jeho dům pod náhodným dohledem a už 
nemůže dále pytlačit, co se však stane s nelegálně cho-
vanými ptáky, je prozatím v řešení. Doufejme, že se nám 
povede je vypustit zpět do přírody, kam patří.
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OUTDOOR SCHOOL

Náš edukační program Outdoor School je za-
měřeny na rozvíjení vztahu k přirodě a urče-
ný především pro děti z místních vesnic, ale 
také pro studenty z vysokých škol, kteří rádi 
zavítají do přírody a zároveň se dozví spous-
tu nových poznatků o divočině.

Žáci a studenti jsou vzděláváni během tří-
denního programu přednáškami a diskuzí ve 
vzdělávacím centru Tygří dům a dále násle-
duje přímá praxe v rezervaci Green Life, kde 
prohlubujeme jejich vztah k přírodě.

Mládež z místní vesnice se účastní i různých 
edukačních událostí i mimo program a sna-
žíme se je zapojovat i do péče o vlastní ves-
nici. 

Edukační akce a přednášky o přírodě i pro-
blematice pořádáme na univerzitách i ve 
vesnicích. K výuce nám slouží vlastní mate-
riál NATURE and HUMAN BODY , ale i vlastní 
zkušenosti a poznatky z pobytu v divočině.
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SPOLUPRÁCE S WANA BUMI

Již po několikaté jsme na Tygřím domě uvíta-
li v rámci programu Outdoor School sdružení 
mládeže Sispala Man 1 Medan pod iniciativou 
Wana Bumi.

Studenti se během pobytu túčastnili mnoha 
přednášek i různých aktivit v přírodě.

Kromě toho nám pomohli rozmístit informační 
cedule o udržování čistoty ve vesnici Batu Katak 
a také zasadit nové stromy kolem řeky Berkail. 
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NOVÝ TEXTIL
NATURE IS MY TEMPLE
Na konci roku 2021 jsme rozšířili náš textilní reklamní sorti-
ment o nové mikiny na zip s novým motivem NATURE IS MY 
TEMPLE a doplnili počty triček JUSTICE FOR NATURE. 

Mikiny jsou ve třech barvách a to černé, šedé a tmavě zelené. 
Opět jsme zvolili naši oblíbenou etickou firmu NEUTRAL, kte-
rá splňuje nejpřísnější standardy na výrobu bavlněného texti-
lu s ohledem na udržitelnost, FAIR TRADE, bio, a samozřejmě 
dbá i na lidská práva. 

Věříme, že si mikiny na zip oblíbíte stej-
ně jako my a motiv NATURE IS MY TEM-
PLE jednoznačně vystihne váš postoj 
k planetě Zemi.

Mikiny a dalšé naše produkty můžete 
zakoupit na našem eshopu zde.

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


FIRMA VITALVIBE 
SE STALA ČLENEM KLUBU JFN
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V našem klubu Justice for Nature jsme tento měsíc přivítali nového člena 
a partnera, naši oblíbenou, etickou a uvědomělou firmu VITALVIBE.

Firma Vitalvibe je společnost zaměřená na prodej kvalitních 
a životadárných výrobků, prostřednictvím kterých se snaží li-
dem ukázat, že lze žít plnohodnotně, zdravě a bez živočišných 
produktů. Vitalvibe inspiruje, motivuje a ukazuje cestu, jak žít 
život a mít zdraví pevně v rukou.

Děkujeme firmě Vitalvibe za připojení se k naší iniciativě Jus-
tice for Nature, díky které dokážeme rozšířit aktivní činnost 
a zájem o ochranu divoké přírody i o vědomý a plnohodnotný 
životní styl.

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
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https://www.vitalvibe.eu/cs/
https://www.vitalvibe.eu/cs/
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Firma Wild & Coco už několik let společně 
s námi podporuje záchranu pralesa prostřed-
nictvím svých zdravých a lahodných kokoso-
vých výrobků, které si oblíbilo nemálo kokoso-
vých příznivců. 

V prosinci opět uspořádala tzv. Zelený týden, 
kdy z každého nákupu nad 1 500 Kč uskuteč-
něného ode 5. prosince do neděle 12. prosince 
zakoupí 10 m² deštného pralesa na Kostarice. 

ZELENÝ TÝDEN 
S WILD & COCO

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
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Během předvánočního týdne se tak WILD & 
COCO podařilo vybrat finanční prostředky 
na záchranu 1610 m² pralesa! 

Na svém zeleném kontě tak má tato koko-
sová firma celkem 50,8  arů deštného pra-
lesa jak na Sumatře, tak nově i na Kostarice. 
Děkujeme všem, kteří se k zelenému týdnu 
připojili.

Určitě se podívejte na jejich širokou nabídku 
a ochutnejte fermentované produkty, ko-
kosové smoothie nebo vyzkoušejte některý 
z jejich očistných kokosových programů.

https://www.wildandcoco.com/
https://www.wildandcoco.com/
https://www.wildandcoco.com/
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Ke konci roku jsme měli hned několik příležitostí 
představit naše projekty a ideje spolku naslouchají-
cí veřejnosti. Hostem a mluvčí podcastových show 
byla Alena Bendová. 

Pro americký podcast Your Positive Imprint nahrála 
hned dvě epizody (o Indonésii a o Kostarice). Dále 
přijala pozvání do českých pořadů EKOmaniaci, 
Envirocast a Prácheňský TAM-TAM. Všechny roz-
hovory si můžete poslechnout na níže uvedených 
odkazech na platformě Spotify, nebo vyhledat na 
ostatních platformách. 

Příjemný poslech.

PODZIM VE ZNAMENÍ
PODCASTŮ

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
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YOUR POSITIVE IMPRINT 
(podcast show hosted by Catherine Praiswater)
• Sumatra (poslechnout zde)
• Costa Rica (poslechnout zde)

EKOMANIACI 
(podcast Pavly Wernerové) 
Poslechnout zde.

ENVIROCAST 
(podcast Natálie Kreislové a Jakuba Benýška)
Poslechnout zde.

TAM-TAM 
(Prácheňský podcast Honzy Rause) 
Poslechnout zde.

https://open.spotify.com/episode/5tuCNZvG1VtiQ8iP0KqDN9?si=Ac_EHh66Ss-YDsEFdUO-ww&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1mRSqxpwFFJjBUJaIY98AO
https://open.spotify.com/episode/3INaj5kumZw17dOUBdYYXW
https://open.spotify.com/episode/3PCCKl59bMdUOxJw9E0sOp
https://open.spotify.com/episode/13jlNhMQM2JD63PeRUnHXy


Projekt Green Life II a jeho dobrovolnické a vzdělávací centrum rozsvítil 
v listopadu solární systém. 

Elektrifikace zázemí nám umožňuje plnohodnotné vzdělávací programy, 
včetně promítání filmů za pomocí digitálního projektoru a samozřejmě dů-
ležité dobíjení techniky. 

Tato skutečnost je nesmírně důležitá pro další vývoj projektové činnosti.
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SOLÁRNÍ SYSTÉM V REZERVACI II
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V polovině prosinci 2021 odlétal tým 
spolku Prales dětem směr Kostarika, 
kde byly zahájeny oficiální dobrovolnic-
ké programy v rezervaci Green Life II. 
Hned v úvodu proběhl první vzdělávací 
program pro základní školu z Pejibaye, 
odkud se děti přemístili do rezervace, 
aby se seznámily s našimi projektovými 
aktivitami a divokou přírodou. 

GREEN LIFE II A KOSTARIKA

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE 
ŘÍJEN - PROSINEC 2021
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Od 18. prosince 2021 byl zahájen dobro-
volnický program, kterého se zúčastnilo na 
úvod 12 dobrovolníků, jež se hned zapojili do 
monitorovacího programu Oko jaguára. Dále 
jsme vytvářeli nové stezky v rezervaci, do-
končovali a dolaďovali projektovou základnu 
a konečně zprovoznili i vodní pramen na zá-
sobování pitné a užitkové vody do sociálního 
zařízení. Monitoring za pomocí fotopastí po-
tvrdil unikátnost naší rezervace a jejího okolí 
ve vztahu k výskytu pum, ocelotů a tapírů. 
Na jaguára stále čekáme. Náš nový monito-
ring má k dispozici hned v začátku přes 50 
fotopastí. 
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VÁNOCE A NOVÝ ROK 2022 NA KOSTARICE

Letošní Vánoce i Nový rok se nesl ve zvláštním duchu, 
poněvadž jsme oba svátky slavili společně s dobrovolní-
ky v rezervaci Green Life II při svíčkách, sváteční vánoční 
i novoroční veganské tabuli a s dobrým chilským vínem ve 
skleněném poháru. Díky rozvoji projektu Green Life II na 
Kostarice se podařilo vytvořit jedinečné zázemí uprostřed 
divoké přírody, kde je lidem umožněno v přijatelných pod-
mínkách dokonce i společně oslavit Vánoce a Nový rok. 

V této tradici hodláme pokračovat i v dalších letech, 
poněvadž to vypadá, že lidé mají zájem opustit 
shon svátků v Evropě a vydat se za dobrodružstvím 
na Kostariku. Letos se navíc lidé osvobodili od co-
vidových restrikcí a mohli prožít svobodné a velmi 
přátelské svátky společně s velkou zelenou rodinou 
spolku Prales dětem.



ZÁVĚREM  
Pokud máme vyhodnotit rok 2021, tak i přes fakt, že jsme dru-
hým rokem pod tlakem covidových opatření, tak se podařilo roz-
šířit naše aktivity do Střední Ameriky na Kostariku. Připočteme-li 
k sumaterským 175,5 ha deštného pralesa rezervace Green Life 
I i kostarických 154 ha rezervace Green Life II, tak to máme do-
hromady 329,5 ha pralesa a to je skvělá zpráva. Stejně tak se po-
dařilo rozšířit dobrovolnické programy na Kostariku a tím nabíd-
nout lidem nové možnosti poznání a rozšířit pole působnosti naší 
prospěšnosti pro světovou divočinu. Ke stínům roku 2021 pat-
ří těžkosti s financováním projektů na Sumatře, kde existenčně 
chybí dobrovolnické programy. Samotnou činnost protipytlácké 
hlídky Green Patrol se daří financovat, ale Blue Patrol na projektu 
Blue Life jede v silně omezeném režimu údržby dobrovolnického 
kempu na ostrově Sikandang. 

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

Více na www.justicefornature.org
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Naopak monitorovací projekt Oko Země je 
mimořádně úspěšný a dařilo se mu pře-
devším na Slovensku, kde jsme dokončili 
oficiální monitoring velkých šelem a na 
Kostarice, kde došlo k velkému rozvoji 
monitoringu v rezervaci Green Life II, re-
zervacích La Marta a El Copal. Tímto by-
chom vám všem rádi poděkovali za přízeň 
v roce 2021, který ukázal, že i přes fakt 
společenské krize dokážeme kráčet dále 
a být skutečně prospěšní na poli ochrany 
světového přírodního dědictví na několika 
kontinentech. Šťastný Nový rok.

https://justicefornature.org/cs/titulni-strana/
https://www.instagram.com/justicefornature_org/
https://www.facebook.com/PralesDetem

