
Naše terénní aktivity:

-Kamerun:

-V South-West regionu, anglofonní části Kamerunu, koordinátor Arthur v minulém 
čtvrtletí rozpracoval vyšetřování překupníků s částmi těl lidoopů a pomohl partnerské 
organizaci LAGA (EAGLE Network) docílit zatčení dotyčného muže. Ten v daný 
moment nabízel k prodeji na pochybné suvenýry či magické předměty dvě gorilí a jednu 
šimpanzí lebku. V dubnu a květnu proběhlo s podezřelým soudní líčení a muž byl 
pravomocně odsouzen ke 2 měsícům odnětí svobody a celkově 8 200 000 CFA 
(asi 300 000 Kč) finanční pokuty. Sazba za mřížemi patří k nižším (hrozily 1 – 3 roky), 
avšak propuštění je podmíněno uhrazením zmíněné částky, což může být pro odsouzeného 
problematické a tudíž se mu délka trestu možná prodlouží až na 18 měsíců. 

-Kongo:

-Do Konga dorazila darovaná Škoda Yeti! Díky velkorysé podpoře třineckého 
prodejce vozů Karireal (www.karireal.cz) a osobnímu zapálení Pavla Golasowskeho 
jsme v únoru v Třinci dostali darem  Škodu Yeti, která nám pomůže s terénními aktivitami 
v Kongu.  Yeti nám bude sloužit při přesunech v rámci projektů a slibujeme si od ní zvýšení
nezávislosti a efektivity práce. 

Menší 20' kontejner jsme kromě jiného vybavení vyplnili také novými 10 darovanými 

http://www.karireal.cz/


koly od organizace Kola pro Afriku, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Kola 
budeme distribuovat na 4 různá místa v Kongu a Středoafrické republice, o čemž 
budeme detailněji informovat příště. 

Kontejner dorazil do Konga na počátku dubna a po mnoha peripetiích v chaosu 
přístavního systému ve Pointe Noire se nakonec podařilo jej proclít a zajistit na 
přechodnout dobu u našich partnerů ve městě. Začátek používání auta v terénu očekáváme
po dokončení některých administrativních kroků záhy v příštích měsících. 

-V jarním období se do jižní části Konga podařilo zorganizovat dvě mise. Obou se 
účastnil koordinátor Arthur a během první, dubnové návštěvy s ním cestovala také naše 
dlouholetá podporovatelka, herečka Veronika Čermák Macková. Veronika se do 
Konga podívala po 4 letech podruhé a náplní aktuální cesty bylo zejména prozkoumat jižní 
oblasti země, kde se Save-Elephants stále více angažuje. Navštěva a periodická kontrola a 
výměna fotopastí na periferii rezervace Tsoulou přinesla další poznatky o tamní fauně – 
zachyceno bylo opět množství buvolů, lesoňů, štětkounů, primátů a také minimálně 5 
samců slona pralesního.

-Zpětně jsme vypátrali nedávný incident upytlačení hrocha, primárně pro maso, 
během noční pastvy na březích řeky Niari. S dotyčným pytlákem jsme promluvili a zjistili 
další zajímavé souvislosti další cesty ukořistěného masa, na jehož distribuci se podílí celá 
řada i výše postavených osob. Záležitost jsme zdokumentovali a relevantní informace 
posktytli partnerské organizaci v Kongu. 

-V klíčové periferní oblasti rezervace Tsoulou, u tzv. Modré řeky, jsme zahájili pilotní 
projekt na redukci rozšiřujících se porostů invazní Tokozelky nadmuté 
(Eichhornia crassipes) – tzv. vodního hyacintu. Tato splývavá rostlina původem z Jižní 
Ameriky se nebezpečně množí na hladině průzračného vodního toku a má potenciál ohrozit
podvodní vegetaci i jiný život. Hrozbu představuje tedy i pro místní rybáře, neboť vytlačuje 
ryby a samy porosty znemožňují dopravu po řece. 
Místním rybářům a zemědělcům jsme nabídli malou, avšak pravidelnou možnost 
přivýdělku, když budou rostliny mechanicky likvidovat – vytahovat na břeh a 
vytvářet z nich hromady. Úvodní fáze spolupráce se přes komunikační komplikace 
rozběhla k naší spokojenosti a námezdní pracanti takto opětovně otevřeli rozměrné plochy 
pomalu proudící řeky. Na fotografiích z první a následně o měsíc pozdější návštěvy lokality 
je vidět i rychlá degradace nasbírané biomasy na souši. V další fázi aktivit uvažujeme mimo
jiné o možnosti dalšího využití odstraněné tokozelky například jako hnojiva pro místní 
políčka. 

-Čad:

-V jižním Čadu pokračovali naši místní partneři s průzkumem některých odlehlých lokalit a
dotazníkovým zjišťováním přítomnosti méně běžných druhů živočichů. Naše 
pátrání směřuje mimo jiné v luskounům, hrabáčům, antilopám derbyho i levhartům. Náš 
terénní pracovník získal několik desítek výpovědí vesničanů z širokého okolí, což nám 
pomůže lépe nasměrovat další úsilí a také rozmístění fotopastí. 

-Nadále se soustředíme na podporu místních komunit lidí kolem řeky Logone, kde jsme 
loni pomohli s elektrickým oplocením 61 ha zemědělské půdy proti průnikům 
hrochů.  Navíc se v jedné z vesnic - Doyen - díky ohrazení a pořízené vodní pumpě daří 
produkovat zeleninu a plodiny na omezeném prostoru i během dlouhého období sucha. 



S projektem, financovaném většinově sponzorsky firmou Gladiium  plánujeme i v 
sezóně 2022 pokračovat – doladit nedostatky na lokalitě pilotního projektu a vytvořit až 3 
další bariéry u jiných zemědělských komunit v širším okolí. Právě na tento projekt v 
současnosti stále hledáme zbývající nutné finance. 

-Díky koordinaci s misí českých členů Veterinářů bez hranic jsme do Čadu poslali několik 
fotopastí a komponentů (ohradníků) pro pokračování zamezování ničení úrody 
malozemědělců hrochy kolem řeky Logone. 

Setkávání s veřejností a partnery:

-Dlouhodobá podpora ze strany české firmy TexBase vyústila v nový projekt. Firma 
vytvořila limitovanou edici bot (tzv. gloksů) pro ženy i muže, zaměřenou na podporu naší 
činnosti. Rovných 100 Kč z každého prodaného páru jde přímo na náš transparentní
účet a boty jsou k mání v několika barevných provedeních. Na designu se podílela herečka 
a ambasadorka Save-Elephants Ha Thanh Špetlíková, která je spolu se zpěvačkou a 
herečkou Annou Slováčkovou i tváří kampaně. Poděkování patří také Janu Buchtelovi, 
který navrhoval batoh na boty a doprovodný leták a fotografce Magdaleně Fialové. 
Koupit si boty můžete zde: https://www.texbase.cz/save-elephants/

-Spolek Save-Elephants byl pozván prezentovat svou činnost a mít osvětový a prodejní 
stánek na benefiční akci Run for Planet – Hradec Králové běží pro Planetu, kterou 
organizovala skupina dobrovolíků kolem Adama Milera. Od organizátorů dostal spolek i 
finanční podporu z utržených peněz během akce. Děkujeme (10. 6. 2022);

-Na půdě Senátu Parlamentu ČR jsme se v červnu setkali na předávání ocenění za 
práci s mládeží na poli ochrany přírody. Koordinátor Arthur Sniegon tu za 
členy spolku Save-Elephants převzal poděkování, setkal se s dalšími ochranáři, 
včelaři i hospodáři a krátce promluvil k plénu. Mezi další oceněné v našem bezprostředním
okruhu patří CCBC, reprezentovaná Kristýnou Novákovou, Marie Knödlová ze 
Včelího obchůdku a muzea včelařství v Chlebovicích a náš dobrovolník Vojtěch
Koštíř, který je aktivní i v dalších ochranářských a osvětových iniciativách. 
Svolavatelem celé akce byl Jiří Cafourek ze Včelí stráže, který nám již v minulosti 
projevil různorodou podporu při našich včelo-sloních projektech v Čadu a Kamerunu, (13. 
6. 2022);

-Proběhla slavnostní premiéra filmu Prales zítřka našeho kolegy a filmaře Miša
Gálika. Akce s hojnou účastí v Bio Oko v Praze byla mediálním zakončením dlouhodobého
projektu Dzamba ya lobi (Prales zítřka v řeči Lingala), tedy série expedic do konžského 
pohraničí v rámci Expedic Neuron, financovaného od roku 2019 českým 
Nadačním fondem Neuron. 

Na akci promluvil zástupce Nadačního fondu Neuron, pan Jan Šprincl, režisér, 
kameraman a tvůrce filmu Michal Gálik, zoolog Tomáš Jůnek, klíčová postava 
expedic na severu Konga v naší skupině a krátce i další členové týmu. Celým večerem 
provázela herečka Veronika Čermák Macková (21. 6. 2022);

https://www.texbase.cz/save-elephants/


Film je už k vidění také online. Podívejte se na jeden z aspektů našeho působení na severu 
Republiky Kongo v jedné z posledních málo dotčených zón tamního pralesa:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/222562248420005/?
fbclid=IwAR2Z9ZuucHxeAkrLHxlE5-aqcYxlkISydG7ZhlGIsIk-WV9guFg1jTyn_Ao

-Online přednáška Arthura pro posluchače zejména z oborů antropologie a primatologie
na Univerzitě v Lisabonu v Portugalsku, na téma problematiky pytláctví a ochrany 
slonů a lidoopů ve Střední Africe (23. 6. 2022);

-V návaznosti na absolvovanou výpravu do Konga v předchozích měsících uspořádali 
herečka Veroniky Čermák Mackové a Arthur setkání s veřejností v prostoru 
Chutney Letná v Praze. Předmětem bylo vyprávění ze společných cest a detaily z 
aktuálních i plánovaných projektů Save-Elephants (23. 6. 2022);

-2 přednášky a besedy Arthura pro žáky 6. ZŠ Slezská v Třinci (16. 6. 2022);

-Přednáška Arthura pro studenty Střední odborné školy a Středního odborného 
účiliště v Třinci na Kanadě  (27. 6. 2022);

Mediální výstupy a osvěta:

14. 5. 2022, Český rozhlas:  Ondřej Novák, v pořadu Natura, rozhovor s Arthurem 
Sniegonem:

https://plus.rozhlas.cz/cesti-aktiviste-pomohli-zadrzet-kamerunskeho-prekupnika-s-
lebkami-lidoopu-dostal-8745622

2. 5. 2022, Aktualne.cz: Vojtěch Štěpán, rozhovor s Arthurem Sniegonem:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-schuzku-prinesl-lebky-goril-a-simpanzu-cech-
pomohl-chytit/r~fbc30588c8bf11ecb5bd0cc47ab5f122/

21. 4. 2022, Českolipský deník, článek o zatčení překupníka s lidoopími lebkami v 
Kamerunu:

https://ceskolipsky.denik.cz/z-regionu/prekupnik-gorila-lebky-zadrzeni.html

21. 4. 2022, Liberecká Drbna, článek o zatčení překupníka:

https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/29435-ochrance-zvirat-z-liberecke-zoo-
usvedcil-prekupnika-s-lidoopimi-lebkami-v-kamerunu.html

-Koktejl, vydání v červnu 2022 – zpráva o zatčení překupníka.
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-Patriot Magazín, články koordinátora Arthura v dubnovém, květnovém a červnovém čísle:
https://www.patriotmagazin.cz/

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:

-Ilegální i legální, ovšem enviromentálně destruktivní těžba zlata v deštných lesích v Kongu
– návštěva a dokumentace několika zlatých dolů v jižní části země;
-Invazní rostliny a jejich negativní vliv na ekosystémy v Africe – zejména vodní hyacint 
Eichhornia crassipes na lokalitě v regionu Niari na jihu Konga;
-Přítomnost a ústup horského ledovce na kuželu Kibo v masivu Kilimanjara v Tanzánii – 
výstup s česko-francouzskou skupinou návštěvníků v květnu až na vrchol Uhuru – 5895 m;
-Savanová fauny a flóra v národních parcích Tarangire a Ngorongoro v Tanzánii. 

Podněty, dotazy a připomínky směřujte prosím na info@save-elephants.org či: 
Koordinátor: arthur.f.sniegon@gmail.com
Místopředsedkyně: petra.kubanova@save-elephants.org
Účetnictví: petra.jerakova@save-elephants.org

Děkujeme všem partnerům a dárcům za podporu!

Fotogalerie:

Výřezy z prvních videozáběrů, pořízených na našich fotopastech v oblasti Leboulou v jižním Kongu,
na kterých se objevují krásní samci slonů pralesních (Loxodonta cyclotis)

mailto:petra.jerakova@save-elephants.org
mailto:petra.kubanova@save-elephants.org
mailto:arthur.f.sniegon@gmail.com
mailto:info@save-elephants.org
https://www.patriotmagazin.cz/


Noční snímek dvou buvolů pralesních z fotopasti Pohled na skupinu kočkodanů v lesním frag-
v oblasti Tsoulou v jižním Kongu mentu v Tsoulou

Jeden ze zubů hrocha, nalezený před chýší pytláka Podvodní pohled na jednu z ryb v Modré řece
u řeky Niari jako důkaz o nedávném incidentu  s ponořenou vegetací v pozadí

Lelek v Tsoulou číhající v noci na nezpevněné Pohled na část vápencových pahorků v jižní 
cestě na létající hmyz části Tsoulou



Detailní pohled na květenství tzv. vodního hyacin- Záběr z Modré řeky s průzračnou vodou a boha-
tu – tokozelky nadmuté, nepůvodní invazní rost- tou podvodní vegetací. V pozadí na hladině se 
liny ohrožující svým rychlým růstem původní spo- zelenají polštáře invazní tokozelky
lečenstva na sladkovodních vodách

Vesničan ukazuje pušku používanou běžně k lovu zvířat na maso i podomácku upravenou munici, 
kdy se z klasického brokového náboje vytvořil průbojný projektil, kterým lze usmrtit i hrocha či 
dokonce slona

Úsek Modré řeky zbavený v levé části porostu vodního hyacintu s uvolněnou vodní hladinou. Jeden
z místních rybářů/zemědělců se na náš popud a díky našemu financování účastní mechanického 
odstraňování tokozelky z vody



Pohled na hromadu tokozelky vyházenou na břeh během první brigády 21. 4. a poté pohled na tutéž
hromadu o měsíc a půl později 6. 6. Je patrné, jak biomasa rychle ztratí na objemu a záhy poté 
degraduje. 

Jednoduchý systém datovaného focení každé jednotlivé hromady se zřetelným pozadím nám 
pomůže i na dálku sledovat a ověřovat postup práce námi placených brigádníků.

S Veronikou Čermák Mackovou jsme z průzračné Modré řeky pokračovali po proudu po veletoku 
Niari. V místě soutoku je patrný rozdíl v průhlednosti a zabarvení obou vodních mas. 



Koordinátor Arthur, místní průvodce Fortuné Cestování bylo během této mise, ještě před při-
a Veronika při průzkumu lesních fragmentů plutím Škody Yeti do Konga, do značné míry
Tsoulou  závislé na vrtochách místní dopravy

Ranní momentka z města Dolisie při zásobování Vedle savců a ptáků se na pultu dají najít také
místího trhu bushmeatem z šiřého okolí větší druhy plazů, jako krokodýli, želvy či tato

krajta písmenkova

Dolisie skýtá také několik stánků či obchodů s proprietami a ingrediencemi pro tradiční medicínu a
magické rituály. Při této návštěvě jsme kromě substancí rostlinného původu nalezli také luskouní 
šupiny, pařáty dravých ptáků, kůže antilop i šelem, žáby, hady, kraby i hlavy papoušků žako. 



Veronika s Arthurem se i tentokrát setkali s her- Luskouni bělobřiší zabavení v pohoří Mayombe 
cem Josephem Diele, představitelem „Mirečka“ překupníkům s bushmeatem. Tyto dvě samice 
z filmů o Básnících, který je naším spolupracov- v dobrém stavu byly vypuštěny zpět do přírody
níkem ochrany přírody v jižním Kongu

Dvojice luskounů již v péči naší skupiny během První část horských kol, darovaná organizací
vypuštění zpět do přírody Kola pro Afriku, s našimi terénními spolupra-

covníky na jihu Konga v oblasti vypouštění
 

Smímek z první návštěvy zlatých dolů, provozo- Tento pohled je poněkud jiný – plošně srovna-
vaných čínskou firmou, v oblasti rezervace telná, avšak vznikem odlišná proměna krajiny
Dimonika na jihu Konga – vidět je rychlé a velko- ručním nemechanizovaným odtěžením velkých
plošné odlesnění a přerytí celého půdního profilu objemů pomocí rýče a krumpáče. Toto prová-

dějí místní jednotliví zlatokopové postupně.



Bližší pohled na oblasti ruční těžby zlata místními i přespolními jednotlivými zlatokopy. Taková 
přítomnost lidí v dřívějším pralese je nejen zničující pro vegetaci, ale i četné druhy zvířat, které se 
loví na maso pro nasycení poptávky přítomných zlatokopů. 

K základnímu náčiní soukromých zlatokopů patří rýč, vodní pumpa a stále častěji i detektor kovu



Letmý pohled do právě otevřeného kontejneru Náš konžský spolupracovník Yvon Diele
s vozem a dalším vybavením právě otevřeným se Škodou Yeti již v ulicích města během  
v konžském přístavu Pointe Noire transportu z přístavu

Uskupení žen v jedné z vesnic v jižním Čadu, nadohled od hranic se Středoafrickou republikou, 
které vyrábějí domácí bambucké máslo. Toto ženské uskupení je protiváhou spolku včelařů, mužů, 
kterým jsme také v minulých letech pomohli vybudovat včelí bariéry proti slonům. Od žen jsme 
bambucké máslo začali dosud v omezeném množství vykupovat.



Ženy vyrábějí bambucké máslo tradičním způsobem a my jim hodláme kromě výkupu části jejich 
produkce pomoci i docílením větší čistoty a kvality jejich másla

Náš mini stánek s osvětou a prodejními předměty Při setkání na půdě Senátu Parlamentu České
na Run for Planet v Hradci Králové republiky hovoří Marie Knödlová za 

předsednictví Jiřího Cafourka ze Včelí stráže

Arthur Sniegon v Senátu mluví o nutnosti ochra- Michal Gálik, tvůrce filmu Prales zítřka, 
ny přírody během přijetí poděkování za svou práci během premiéry v Bio Oko v Praze



Tomáš Jůnek, hlavní protagonista v dokumentu Veronika Čermák Macková během provázení
Prales zítřka a klíčový organizátor expedic Neu- večerem vyzpovídala kromě Tomáše také Art-
ron Dzamba ya lobi do Konga hura 

Vzácné pozorování v noci se pasoucích hrochů Špačkovitý pták leskoptev nádherná (Lampro-
obojživelných při cestě po Tanzánii, zde na tornis superbus) hledá v hromadě sloního trusu
březích jezera Manyara v Ngorongoro v Tanzánii hmyz coby potravu

Buvol kaferský, první z tzv. Velké pětky, kterou Pohled na ohroženého nosorožce dvourohého 
koordinátor Arthur v Ngorongoro během jedno- (černého) z povzdálí byl krátký, ale přesto velmi
denní návštěvy pozoroval cenný



Dvojice lvů, kteří se právě oddávali páření a ně- Levhart skvrnitý se  na zalesněném okraji kalde-
kolikrát zopakovali krátkou kopulaci ry Ngorongoro ukázal jen jednou a krátce. Přes-

to bylo několikavteřinové setkání s touto šel-
mou vrcholem dne

Velký samec slona savanového s mohutně vyvinutými kly na dně kaldery Ngorongoro



Děkujeme!


