VÝZVA KE SPOLUPRÁCI NA ODHALOVÁNÍ TRAVIČSTVÍ
Dobrý den, vážení veterinární lékaři.
Jmenuji se Milan Jeglík a jsem předsedou spolku Prales dětem, který od roku 2009 pracuje ve světě na
ochraně deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat. Od podzimu 2019 jsme zahájili činnost občanských hlídek
Spravedlnost pro přírodu v ČR, které se zabývají hlavně aktivním odhalováním a potlačováním travičství, zejména s
použitím jedů Karbofuran a Stutox II. Za podzim proběhlo velké množství otrav domácích i volně žijících zvířat a
zjišťujeme, že většina chovatelů psů a koček nemá vůbec tušení, jak celou situaci řešit. V mnoha případech nedokáží
zareagovat ani samotní veterináři, a tak nedochází k odhalování travičství. Většina událostí není oznámena, tedy je
nelze řešit a traviči zůstávají neviditelní. Úřady kvůli zdánlivě nižší četnosti případů nekonají tak, jak by měly.
Policie většinu případů odloží, ČIŽP to nezajímá, pokud se nejedná o chráněné druhy zvířat, a občané mlčí a to
dokonce i v případě, že mají tušení, kdo jedy používá. Navíc dnes je na polích a v krajině legální aplikace jedu
Stutox II, který prokazatelně způsobuje sekundární otravy dalších zvířat po pozření otráveného hraboše.
Dáváme dohromady týmy hlídkařů pro práci v terénu, které by měly personálně posílit aktivity dotčených
institucí a organizací. Jako první vzniká příklad v kraji Vysočina, který je nejvíce postižen travičstvím Karbofuranem
i Stutoxem II. Zde vytváříme úvodní model poloprofesionální hlídky Spravedlnost pro přírodu, kdy odpovědnými
styčnými osobami budu já osobně s kolegyní. Budeme se minimálně jeden den v týdnu věnovat hlídkové aktivitě v
terénu, dále pak prevenci a přednáškové činnosti pro občany a úřady. Také budeme v pohotovosti a k dispozici
veřejnosti pro konzultaci nebo pro ohlášení otrav či důvodného podezření. Tento model budeme následně aplikovat
na Jižní Moravě, kde už vzniká další zastoupení, a postupně po celé republice.
Tímto bych vás chtěl požádat o součinnost s občanskou hlídkou Spravedlnost pro přírodu a umístění plakátu
a letáků o rizicích, prevenci a především způsobech, jak reagovat při podezřelých nálezech mrtvých zvířat s projevy
otrav, nebo jak řešit otrávení psa či kočky, do vašich čekáren.
Chtěli bychom ve vašich řadách nalézt dlouhodobé partnery pro náš projekt a tímto požádat jednak o
spolupráci formou šíření informací, a druhak o finanční podporu formou trvalého bankovního příkazu na 200 - 500
Kč měsíčně. Každá zapojená partnerská ordinace by od nás získala informační materiály a samolepku Spravedlnost
pro přírodu. Veřejnost pak může přispívat od 50 Kč měsíčně na transparentní účet občanské hlídky. Na finální roční
sumu vám v případě zájmu vystavíme doklad o sponzorském daru pro odečet z daní.
Finanční prostředky budou v první řadě využívány pro hrazení nákladů spojených s hlídkovou a osvětovou
činností (např. úhradu laboratorních testů nálezů, tisky informačních materiálů, pohonné hmoty, aj.) a základní
finanční ohodnocení hlídkového týmu. Nebereme dotace, ani granty a ani nechceme kvůli zachování nezávislosti
organizace. Základem naší filozofie je již od samého počátku spolupráce s širokou veřejností, aktivními občany a
dobrovolníky, s odpovědnými zástupci firem a soukromého sektoru.
Transparentní účet Občanské hlídky - Fio banka: 2201704273/2010
Více informací o spolku Prales dětem a našich projektech:www.justicefornature.org
Kontakt: 732 227 248, hlidka@justicefornature.org
Naší silou je nezávislost, schopnost medializace a aktivní činnost v terénu, kde se nebojíme jít do zákonných
konfrontací. Nebojíme se konat. Naším partnerem je advokátní kancelář Toman, Devátý & Partneři. Spolupracujeme
s Českou společností ornitologickou, AOPK, ČIŽP, PČR (já sám jsem bývalý kriminální policista).
Děkujeme za zvážení spolupráce a vyjádření.
S úctou
Milan Jeglík
předseda spolku Prales dětem

