
Naše terénní aktivity:

Kamerun – Asistence při výstavbě bariéry ze včelích úlů na periferii NP Kalfou. Políčka 
malozemědělců, navštěvovaná zde až příliš často slony, se ve spolupráci s místní asociací 
Fidida a díky podpoře Včelí stráže začínají chránit úly s agresivními včelami;
-Navázání spolupráce se ženami z venkovské komunity při získávání tzv. Sloních párátek, 
jako zdroj jejich vedlejšího příjmu a možnosti získávání financí pro náš spolek; 
-Doprava dalšího horského kola od organizace Kola pro Afriku pro strážce divočiny v 
NP Bouba-Njida.

Čad – Mapování využitelnosti vodních zdrojů pro slony, dobytek a lidi ve vrcholícím 
období sucha, v návaznosti na loňský průzkum dobrovolnice Marie Matuštíkové;
-Navázání komunikace s novou státní administrativou v Baibokoum, centru našich aktivit;
-Evaluace loňské a naplánování letošní strategie se včelími úly;
-Návštěva komunit při řece Logone, jejichž pole devastují hroši, a plánování řešení.

Kongo – Další fáze výcviku detekčních psů, osvěžovací tréninková mise naší dobrovolnice 
kynoložky Hany Böhme v Brazzaville;
-Administrativní práce s budoucími nejbližšími partnery psího projektu – Jane Goodall 
Institute (v rezervaci Tchimpounga) a African Parks (v NP Odzala-Kokoua), na 
rozběhnutí aktivní spolupráce na logistice a financování terénních misí na odhalování 
překupníků se slonovinou, bushmeatem a municí;
-pokračování a zvyšování důvěry ve vyšetřování případu výrobců slonovinových cetek.

Setkávání s veřejností a partnery:

-Dobrovolnice Barbora  Červená zastupovala spolek dvakrát coby odborný host při 
besedách v rámci festivalu Jeden svět (Tišnov 18.3.2018  a Olomouc 21.3.2018);
-Setkání s českou diplomatickou a podnikatelskou misí v Brazzaville pod záštitou 
velvyslanectví České republiky v Abuja;
-Elephand Tancing – březnové latino dance energy na podporu spolku s lektorem 
Manuelem Garcia Peralta, Třinec, 10.3.2018;
-Australské snění – vernisáž a výstava obrazů malíře Kamila Štably na podporu spolku, 
Windholz gallery, Bystřince n. O., 17.3.2018 – 17.5.2018.



Mediální výstupy a osvěta:

-Na cestě po Kongu, (ČT2, 21.3.2018) – koordinátor se psím projektem byl jedním z 
protagonistů filmu tvůrců Michala Vargy a Stanislava Adámka.

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:

-Jedinečná příroda aktivního vulkánu Mt. Cameroon (4095 m.n.m);
-Noční poloopice Konga, společně s primatologem Stanislavem Lhotou;
-Problematika lovu kaloňů pro bushmeat, Kongo a Kamerun.

Podněty, dotazy a připomínky směřujte prosím na info@save-elephants.org či: 
Koordinátor: arthur@save-elephants.org
Předsedkyně: petra.kubanova@save-elephants.org
Účetnictví: petra.jerakova@save-elephants.org

Děkujeme všem partnerům a dárcům za podporu!

Fotogalerie:

Oplocení okraje pole v Sahelu u NP Kalfou čerstvě vyrobenými včelími úly s účastí místní mládeže

Okraj akáciové savany lemují úly v desetimetrových rozestupech. Plánem je 3 km bariéra v 2018!
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Venkovské ženy sbírající trny stromu Balanites Hroší stádo v řece Logone filmováno z
coby „Sloní párátka“ voru ničí během nocí úrodu zemědělců

Škody po slonech na včelami nestřeženém poli      Místní partner Samuel Benou zazname-
v Čadu nává polohu otráveného napajedla

Instruktorka Hana Böhme dohlíží na trénink psů  Část psovodího týmu s českou lektorkou
v Brazzaville, dosavadní základně psího projektu u peřejí na řece Kongo během odpočinku



Česká fena Holy, vycvičená a darovaná policejním Náramek ze slonoviny focený skrytou
psovodem Martinem Štěrbou, se svým konžským kamerou v domě překupníka, proti
psovodem při procházce po pláži němuž se střádají důkazy

Malý druh komby v rezervaci Tchimpounga Pohled na kráterové jezero na úbočí vul-
během nočních průzkumů s českým primatologem kánu Mt. Cameroon, kam chodí pít
a ochranářem Stanislavem Lhotou kromě jiného i pralesní sloni


