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ÚVOD
Ukončení covidových opatření nám dávalo naději, 
že se naše projekty vrátí do starých energií a finan-
cování, ale ukrajinsko-ruská krize nám dala jasně 
najevo, že to tak jednoduché nebude. Dvouletý boj 
o přežití projektů a obrovská podpora lidí v době 
pandemie nás zachránila, ale válka na Ukrajině 
a zvednutí cen energií, pohonných hmot, letenek 
a potravin nám dalo další ránu do vazu, a to ze-
jména kvůli zájmu o dobrovolnictví. Dlouholeté 
dobrovolnické programy se nám téměř rozpadly 
pod rukama a nepodařilo se navázat na úspěšné 
financování projektů na základě dobrovolnictví. 
Ani to však nezastavilo činnost a projekty spolku 
Prales dětem - Justice for Nature, a my se vydali 
na dlouhé cesty za rozvojem či záchranou našich 
aktivit na ochranu pralesů a oceánů na Sumatře, 
Kostarice, a též nadále pokračovala projektová 
činnost na Slovensku a v České republice. 
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OBČANSKÉ HLÍDKY 
V ČESKÉ REPUBLICE
V dubnu až květnu 2022 proběhla série hlídkových akcí 
Občanských hlídek proti jedům v krajině ve spolupráci 
s dobrovolníky a se Stráží přírody Kraje Vysočina. 

Byly monitorovány přírodní rezervace a přírodní pa-
mátky na Jihlavsku, Třebíčsku a Velkomeziříčsku s cílem 
odhalení nelegálních činností, včetně trávení zvířat je-
dem karbofuranem. Taktéž probíhal monitoring rybníků 
v souvislosti s nelegálním hnojením. Na Pelhřimovsku 
byl opakovaně monitorován rybník, kde byla v březnu 
otrávena zákonem chráněná vydra říční a několik káňat 
lesních. Veškerá zjištění byla zpracována strážci příro-
dy a odeslána na Krajský odbor životního prostředí do 
Jihlavy. 
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OKO MEDVĚDA NA SLOVENSKU
Monitorovací program Oko Medvěda zaznamenává za posledních několik týdnů celou 
řadu úspěchů. Je pro nás někdy až k neuvěření, jaká široká škála aktivit se nám na 
Slovensku pod záštitou Justice for Nature postupně rozvinula. V roce 2017 jsme začí-
nali s pouhými třemi fotopastmi a znalostmi, které jsme nashromáždili různě po světě 
v rámci ostatních monitorovacích programů. Pojďte se s námi nyní podívat na to, kam 
jsme se od té doby posunuli a co vše se našemu týmu během posledních týdnů a mě-
síců podařilo.
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LETNÍ DOBROVOLNICKÝ TURNUS 
PŘINESL NOVÉ VÝSLEDKY I VIZE
Na přelomu června a července se v Kremnických vrších odehrál další plně ob-
sazený dobrovolnický turnus. Potenciál dobrovolnictví pro Kremnické vrchy ale 
i jiné oblasti Slovenska stále roste, a i nadále máme dobrovolníkům co nabíd-
nout. Platí to však i naopak. Dobrovolníci jsou pro nás v terénu stále důleži-
tou složkou, která v mnoha ohledech zvyšuje efektivitu naší práce, zejména ve 
vztahu k vyhledávání ilegálních aktivit. Opět se nám sešla vynikající parta lidí, 
která se zápalem přijela objevovat zákoutí slovenské divočiny. Některé tváře 
pro nás byly dobře známé, a setkali jsme se tak se starými přáteli. Samozřejmě 
dorazili také nováčci, kteří si aktivity naší neziskovky přijeli vyzkoušet zcela po-
prvé. Přivítání a tradiční úvodní promítání samo-
zřejmě proběhlo velmi úspěšně, tak jako každý 
předchozí turnus a my měli dobře našlápnuto na 
další zajímavý týden. 

V průběhu celého týdne jsme pokračovali ve vy-
hledávání ilegálních aktivit na území Kremnic-
kých vrchů v několika dalších nových oblastech. 
Ve vztahu k nelegálnímu zakrmování není bohu-
žel klid ani v létě. Hned ze začátku došlo k několi-
ka nálezům, které jsme samozřejmě standardně 
zpracovali do podnětů k šetření, a odeslali pří-
slušným odpovědným orgánům. Nezbytná byla 
též kontrola několika 4K fotopastí, které jsme 
instalovali s předchozími dobrovolníky. 
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Čekaly na nás velice zajímavé a kvalitní záběry 
medvědů, vlků a před jednou fotopastí se nám ob-
jevil i rys. Dobrovolníci se od základů učili pracovat 
s fotopastmi a pod naším dohledem je sami pozdě-
ji i instalovali. Po delší době jsme provedli základ-
ní údržbu a kontrolu všech fotopastí, po večerech 
zpracovávali získaná data a členové našeho týmu 
se v průběhu jedné noci vydali na žádost Zásaho-
vého týmu pro medvěda hnědého i na noční výjezd.
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DOBRÉ ZPRÁVY Z JASENSKÉ DOLINY!

Jasenská dolina v okrese Martin je z dlouhodobého hlediska jednou z problémových lokalit ve 
vztahu k synantropii u medvědů hnědých. Náš tým se do této oblasti dostal poprvé v minulém 
roce po boku Zásahového týmu pro medvěda hnědého. Tehdy jsme se intenzivně zapojili do au-
diovizuálního monitoringu problematické medvědice, která po nocích chodila pravidelně vybírat 
odpad z centrálních a jiných kontejnerů napříč dolinou. Později jsme se jako dobrovolníci účastnili 
i preventivních hlídek a jezdili v denních i nočních hodinách monitorovat celkovou situaci v dané 
oblasti. 

Základní kámen úrazu byl v centrálních kontej-
nerech, které byly stářím zrezivělé a na mnoha 
místech úplně děravé. Medvědice tak vynakládala 
jen minimální úsilí na cestě za získáním potravy 
z kontejnerů. Spolek Prales deťom SK opakovaně 
předával aktuální dění z doliny do médií a snažil 
se tak vyvíjet nátlak na obec, která se několik let 
neměla k výměně kontejnerů za nové. 

Po naší poslední obhlídce celé doliny z letošního 
léta to však vypadá, že se karty začínají obracet ve 
prospěch medvědů a dočasných i stálých obyva-
tel Jasenské doliny. Členové spolku Prales deťom 
vyrazili počátkem července na preventivní hlídku 
do této doliny na žádost Zásahového týmu pro 
medvěda hnědého. Cílem hlídky bylo zkontrolovat 
stav centrálních kontejnerů a přinést zásahovému 
týmu celkový aktuální stav doliny ve vztahu k prv-
kům, které by mohly způsobit synantropní cho-
vání u některého z medvědů. Velkým pozitivním 
překvapením pro náš tým bylo zjištění, že namísto 
starých děravých kontejnerů se v dolině nachází 
zcela nové zelené kontejnery zkonstruované tak, 
aby se medvědi k odpadu v nich nemohli dostat. 
Celkovou proměnu odpadové strategie náš tým 
zdokumentoval a přímo z doliny natočil krátkou 
reportáž. Výměnu kontejnerů za nové a přidání 
dalších dvou speciálních kontejnerů vnímáme jako 
velký krok vpřed a pozitivní příklad pro ostatní pří-
pady a lokality, kde je s kontejnerovými medvě-
dy dlouhodobě problém. Děkujeme zásahovému 
týmu za součinnost při výjezdech, monitoringu 
předmětné medvědice a medializaci celého pro-
blému. Touto problematikou se náš tým bude sa-
mozřejmě zabývat i nadále. 
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NAD HŘEBENY NÍZKÝCH TATER SE RÝSUJÍ 
DALŠÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
Nechceme předbíhat událostem, ovšem je třeba podotknout, že kromě terénních 
aktivit se náš tým na Slovensku nyní věnuje i projednávání další možné spoluprá-
ce na monitoringu a ochraně velkých evropských šelem na území národního parku 
Nízké Tatry. Detaily zatím zveřejnit nemůžeme, ale dle slov našich kolegů to vypadá 
slibně. Na správě národního parku měli možnost odprezentovat všechny dosavadní 
výsledky z dvouletého monitoringu a hlídkových činností. Tato se shledala s velkým 
nadšením a nyní probíhá rokování o dalších společných krocích na poli ochrany di-
voké přírody v největším národním parku Slovenska.



VEŘEJNÁ PROMÍTÁNÍ V ČR
Po dvou covido-pandemických letech jsme se konečně 
vrátili k sérii veřejných promítání do Prahy, Brna, České 
Lípy, Mostu, Ostravy a Jihlavy, abychom informovali ve-
řejnost o pokračování našich mezinárodních projektů. Byl 
promítán film Kostarika, který představil jedinečný nový 
projekt spolku Prales dětem a jeho kostarické pobočky 
Bosque para los Niňos.
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Letošní Green Life Párty 2022 byla výrazně poznamenána polickými událostmi spoje-
nými s válkou na Ukrajině a se zdražením pohonných hmot. Mnozí příznivci spolku se 
omluvili z důvodů vzdálenosti a nákladů na benzín či naftu. Tentokrát jsme totiž zvolili 
novou destinaci setkání, kterou byl letní tábor Polana na moravsko-slovenských hra-
nicích. Důvodem volby tohoto místa byla snaha o propojení se Slováky a vyjití vstříc 
právě slovenské sekci našich podporovatelů a spolku Prales deťom, aby přijelo pokud 
možno co nejvíce jejich příznivců. Nakonec se akce pro členy spolku odehrávala již 
od čtvrtka. Většina účastníků dorazila v pátek a někteří až v sobotu. Akce proběhla 
v úžasné atmosféře a velmi krásném, byť skromnějším prostředí. Celkem se nás tam 
sešlo asi na padesát.

GREEN LIFE PÁRTY 2022
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I přes menší účst, nechyběla oblíbená tombola, 
do které každý něco přinesl a letošní ji podpořily i 
naše partnerské firmy jako Organikk a Vitalvibe, 
za což jim moc děkujeme. 

Novinkou bylo společné vaření, které jsme si po 
celou dobu užili a i přes jisté obavy, se to zvládlo 
na jedničku, především díky skvělým pomocní-
kům od krájení, míchání, dochucování, samotné-
ho vaření až po umývání nádobí. Návštěvníci se 
mohli těšit na quinoový salát, čočkové karbenát-
ky, mišmaš kotlík, pečené brambory a oblíbené 
ovesné kaše doplněné Vitalvibe super potravi-
nami. 

Jako dar jsem pro akci dostali sud piva od NIkoly 
Huskové  a celkově jsme teplé v teplé dny udržo-
vali pitný režim díky pivovaru Machovský Stojan 
a Topolský pivovar.

https://www.organikk.cz/
https://www.vitalvibe.eu/cs/?gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJaf7fOcFzd4MQaIR7zEMZjDnu2HayWU1fr8GXoOhBhAwc8XA6BzTizRoC4kQQAvD_BwE
https://www.vitalvibe.eu/cs/?gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJaf7fOcFzd4MQaIR7zEMZjDnu2HayWU1fr8GXoOhBhAwc8XA6BzTizRoC4kQQAvD_BwE
https://www.facebook.com/Machovsk%C3%BD-Stojan-1601881983396644/
https://www.facebook.com/Topolskepivo/


NÁVRAT DO KOSTARIKY
Jen několik dní po Green Life Párty jsme odlétali ve 
složení Milan Jeglík a Zuzana Koloušková směr Střed-
ní Amerika. Po dlouhém a hektickém letu jsme přistáli 
v San José a hned od začátku měli napilno. V úvodu 
jsme odjeli do ACG Guanacaste do národního par-
ku Santa Rosa, kde jsme měli zahájit monitoring ve 
spolupráci s organizací COMBIS, ale nakonec se mo-
nitoring nekonal, poněvadž nedošlo k dohodnutému 
plánu školení na vědecký monitoring v sektoru Mur-
cielago. Po neočekávaném průběhu s námi COMBIS 
odmítl spolupracovat, poněvadž jsme jim neposkytli 
fotopasti tak, jak si představovali. Oznámili jsme jim, 
že již nejsme v pozici donora, jako tomu bylo v roce 
2021, kdy jsme poskytli pro monitoring na Kostarice 
do NP Corcovado a ACG Guanacaste 60 fotopastí, ale 
že nyní už jsme zde jako partneři, kteří jsou schopni 
provádět monitoring samostatně a každé tři měsíce 
předávat data, jako bylo původně domluveno. Nako-
nec jsme se rozešli bez nalezení vhodného kompro-
misu a spolupráce s COMBIS byla ukončena. O několik 
dní později jsme se sešli s vedením a rangery NP Coco 
Island a jednali o možné spolupráci na vzdělávacím 
programu pro děti o oceánu. Též jsme stihli schůzku 
s biologem Frankem Garitou a dojednali spolupráci 
na monitorování keporkaků a dalších mořských savců 
v provincii Guanacaste v zátoce Santa Elena. 
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Na 6. až 8. červenec bylo dohodnuto teoretic-
ké školení na monitoring velryb v naší rezervaci 
Green Life II. Náš návrat do rezervace Green Life 
II byl mimořádně pozitivní, poněvadž bylo vše 
v naprostém pořádku. Naši správci rezervace 
Eladio s Ademarem pečovali o své úseky velmi 
svědomitě. V dobrovolnickém centru bylo čisto 
a pořádek, což byl základ naší další jedinečné 
projektové činnosti. Nyní už jsme čekali jen na 
první dobrovolnickou partu, která čítala šest lidí.     



MISE SUMATRA 2022
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Zatímco vedení spolku Prales dětem odlétalo na kon-
ci června na Kostariku, tak člen výboru spolku Alena 
Bendová, letěla na záchrannou misi na Sumatru, kde 
měla zjistit stav našich projektů Green Life I a Blue Life 
I, stav Zbyňka Hrábka, Green Patrol a Blue Patrol, či 
indonéské organizace YHUA, kterou jsme před 11lety 
založili a celou dobu ji též financujeme. V důsledku co-
vidových opatření nebylo možné na Sumatru dva a půl 
roku odletět, byly uzavřeny dobrovolnické programy, 
postupně začaly být problémy s financováním, což vy-
gradovalo s rusko-ukrajinskou krizí a zvýšením cen za 
energie a pohonné hmoty, letenky či potraviny. Tato 
světová krize se nevyhnula ani našim aktivitám a Ale-
na Bendová odjela řešit, co bude s našimi projekty na 
Sumatře dále a též se tam jela postarat o první sku-
pinku dobrovolníků po dvou a půl letech covidových 
zákazů. Úvod nebyl zrovna nejlepší, poněvadž nalez-
la Tygří dům v dosti nečistém stavu a musela ho dát 
celý dohromady, poněvadž indonéská mentalita, ani 
správce projektů Zbyněk Hrábek pojem pořádek ne-
pochopili dle našich norem. 

Alena před sebou měla dosti klíčové život-
ní dva měsíce, které nám všem ukáží další 
směřování projektové činnosti na Sumatře. 
Držíme jí palce. 



V průběhu května a června jsme vytvořili tzv. pod-
půrný balíček pro Sumatru, kdy jsme poslali na 
dva měsíce 200 000 Kč, které měly indonéské 
organizaci umožnit v klidu nastartovat částečné 
samofinancování. Jednalo se zejména o financo-
vání byrokratického aparátu YHUA, který navyšo-
val dlouhodobě rozpočet projektu Green Life, což 
bylo postupem času neudržitelné. Uvidíme, jak se 
s tímto úkolem sumaterská partnerská organizace 
vypořádá, včetně našeho delegáta Zbyňka Hrábka. 
Jsme v situaci, kdy musí být respektována světo-
vá, sociální a ekonomická situace, jenž je zapříči-
něna dobou covidovou, postcovidovou, válečnou a 
ekonomickou. Důležité bude nalézt cestu ke změ-
ně smlouvy o podpoře a spolupráci s YHUA, která 
nemůže být ve staré podobě spolkem Prales dě-
tem akceptována, ani naplňována, poněvadž byla 
podepsána před covidem a navíc s minulým před-
sedou panem Ari Sutresnem. Uvidíme, jak na tyto 
změny bude reagovat již tak nervozní YHUA, která 
nechce pochopit, že rozvoj projektu na Kostarice 
nemá nic společného s financováním Sumatry.
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.
Rozhodně nemáme v úmyslu sumaterské 
projekty omezovat, či pozastavovat, po-
něvadž se jedná o náš historicky nejstarší 
projekt s energií tygra. Právě toto úchvatné 
a kriticky ohrožené zvíře se nám opět obje-
vilo před fotopastí v dubnu a květnu přímo 
v rezervaci Green Life a nabilo naši ener-
gii k návratu projektu do starých kolejí před 
covidem. Vše však bude záležet na zájmu o 
dobrovolnické programy, které budou klíčo-
vou energií financování projektů Green Life 
a Blue Life na Sumatře pro rok 2022. Pokud 
zájem nebude, dostane se Sumatra do vel-
kých ekonomických obtíží a to zejména ve 
vztahu k financování organizace YHUA, která 
si podporu vynucuje na úkor terénní ochrany 
přírody. Jak to dopadne uvidíme během ná-
sledujících měsíců



NOVÉ PRODUKTY 
NA E-SHOPU
Je to už pár let, co jsme udělali první hru nejen pro 
děti a konečně jsme ji po dlouhých letech opět 
oprášili. Hledání dvojiček (tzv. pexeso) tentokrát 
s fotografiemi zvířat z Kostariky nikdy nezkla-
me a pobaví nejen ty malé, ale i dospělé. Obráz-
ky jsou doprovázeny i popisky, tedy se můžete 
přiučit novým zvířecím bytostem, tentokrát ze 
Střední Ameriky. Veškeré fotografie jsou pořízeny 
výhradně z divočiny fotoaparátem nebo pomocí 
námi používaných fotopastí.

Přibyly i nové keramické 0,5 l hrnky s motivem 
JFN a klasická klíčenka černé barvy s potiskem 
NATURE IS MY TEMPLE. 
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Divoká zvířata jsou pro člověka známá přede-
vším ze zoologických zahrad, kde je jejich zajetí 
odůvodňováno ochranou ohrožených druhů. Ale 
právě zde se od malička učíme, že zajetí zvířat je 
přijatelné pro naši duši. Dnes již víme, že tomu 
tak není a každý volně žijící živočišný druh si 

zaslouží svobodu a život v pro něj přirozeném 
prostředí, tedy v divočině. Klíčovým faktorem 

ochrany zvířat není jejich celoživotní zajetí „v bez-
pečí“ klecí, terárií a výběhů, ale zachování jejich 

biotopů, kam patří.

Zakoupením této stolní hry ZVÍŘECÍ DVOJIČKY
podpoříte přímou terénní ochranu přírody 

na třech kontinentech, kde probíhá světový 
monitorovací program Oko Země.

ZVÍŘECÍ DVOJIČKY
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Věříme, že vás náš nový sortiment potěší. 

Výtěžek z prodeje jde na podporu naší organizace, 
na její chod a vše potřebné pro to, abychom mohli i 
nadále fungovat.

Na našem e-shopu ZDE.

https://justicefornature.org/kategorie-produktu/hrnky/


ZÁVĚR
Po třech měsících v ČR a každodenní tvrdé práci pro 
projekty a jejich financování jsme před velkým otaz-
níkem, co bude dále, pokud se svět neumoudří a ne-
začne logicky přemýšlet o dalších společenských 
i politických krocích. Stojíme před velkou zkouškou, 
zda naše projekty obstojí v době, kdy jsme obviňováni 
ekofanatiky za létání letadlem, či když se rodinné roz-
počty zmenšují na základě neuvážených kroků naší 
vlády a světových lídrů, kteří tlačí svět i lidi do další 
vážné ekonomické krize a válečné hrozby. I přesto, že 
je to situace nepříjemná, tak poctivá ochrana přírody 
v té logické podobě musí pokračovat dále. 

Nesmíme podlehnout hysterickým výkřikům této 
doby, která vrací člověka zpět do totality a ukazuje 
prstem na každého, kdo chce hodnotně žít, cestovat 
za dobrovolnictvím a pomáhat chránit divokou pří-
rodu na planetě Zemi. Věřte nebo ne, ale právě nyní 
přichází doba, která vytáhne „krysy“ z děr a zároveň 
ukáže skutečné charaktery. Pevně věříme, že zů-
staneme i nadále pevní, silní a poctiví, tak jako jsme 
zvyklí celých 13 let naší spolkové existence. 

Naše mise je jasná! Ochrana světového přírodního 
dědictví a biodiversity, vzdělávání dětí, mládeže a in-
formování široké veřejnosti o skutečnostech, před 
kterými nelze zavírat oči, ale zároveň zachovat chlad-
nou hlavu a nepodlehnout hysterii a panice. Jsme 
přesvědčeni, že naše velká projektová rodina Justice 
for Nature tuto těžko čitelnou dobu zvládne na zá-
kladě spolupráce, víry v dobrou věc, lásce k přírodě 
a zvířatům. Naší největší silou je přátelství a víra v di-
vokou přírodu a její význam pro všechny živé bytosti 
na planetě Zemi, tedy pro lidi i zvířata. Držte nám pal-
ce v dalších třech důležitých měsících, ať už to bude 
na Slovensku, Kostarice či na Sumatře. Máme pro co 
bojovat a máme důvod věřit. Jsme Justice for Nature. 
Hezký den.  
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