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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 19. 12. 2019 

NA SUMATŘE SE Z LOVCŮ STÁVAJÍ OCHRANÁŘI.  
KUKANG TO DOKÁZAL! 

Záchranný program Kukang usilující především o ochranu outloňů váhavých před nelegálním obchodem                     
v Indonésii v loňském roce uspěl v žádosti o grant na rozvojovou pomoc na severu indonéského ostrova Sumatra.  
A jaké bylo jeho naplnění? „Díky grantu MZV ČR proběhlo vzdělávání a práce s farmáři, kteří tak nyní začínají 
chránit ohrožené druhy zvířat deštného pralesa v okolí svých vesnic. A nejen to. Ve třech vesnicích se podpořilo    
i vzdělávání dětí,“ vyhodnocuje s nadšením ředitel záchranného programu Kukang František Příbrský. 

JAK SE Z LOVCE NA SUMATŘE OCHRANÁŘ STAL 
Záchranný program The Kukang Rescue Program, který na ostrově Sumatra v Indonésii usiluje o omezení 
obchodu se zvířaty, a především pak o ochranu outloňů váhavých, se v rámci svých aktivit zaměřuje i na 
podporu místních komunit. Vede je k tomu, aby lidé z nich kvůli zvýšení svých příjmů nemuseli lovit chráněné 
druhy živočichů, jako jsou outloni, luskouni, orangutani, zoborožci a další, a ničit jejich přirozené prostředí. 
Kukang se jim snaží nabídnout alternativu s jasným finančním přínosem, která z nich naopak udělá ochranáře 
zvířat. Jak? Díky finančním prostředkům od Ministerstva zahraničních věcí ČR a projektu šetrného pěstování 
kávy značky „Kukang Coffee“, která pomůže zvýšit životní úroveň a finanční stabilitu farmářů a zároveň chránit 
ohrožená zvířata žijící v unikátním pralesním ekosystému. Tato ochrana zvířat bude spočívat v podpoře 
komunity v produkci kávy a jejím pro farmáře výhodném výkupu výměnou za závazný slib ukončení lovu 
chráněných zvířat. 
 

ŠKOLA NA KONCI SVĚTA 
Bylo možné dovybavit i anglicko-environmentální školy a knihovny vedené programem Kukang ve vesnicích 
Bandar Baru a Kuta Male potřebným nábytkem, notebooky, projektorem a dalšími materiály k výuce. Ve vesnici 
Basukum byla dokonce postavena zcela nová budova environmentální školy nazvaná „Škola na konci světa“. 
Kromě toho zástupci programu Kukang navázali dobré vztahy s představiteli vesnic, což umožní další aktivity 
programu v této oblasti a zajistí přízeň místních obyvatel.  
 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Velvyslanectví České republiky v Jakartě a Ministerstvu zahraničních věcí ČR patří velké poděkování za 
finanční podporu tohoto projektu „Tento rozvojový projekt jsme vybrali na základě jeho dobré perspektivy, co 
se týče udržitelnosti vytyčených cílů. Pozitivní výsledky projektu přesahující omezený časový prostor pro realizaci 
MLP jsem viděl přímo na místě během své kontroly na Sumatře,“ dodává zástupce velvyslance České republiky 
v Indonésii Jakub Černý. Dalšími partnery, kteří také tento rozvojový projekt podpořili, jsou Zoo Ostrava, Zoo 
Olomouc, Zoo Liberec, Zoo Hodonín a Zoo Wroclaw. 
 
Toto má smysl. A nemalý. Zdravíme na Sumatru! 
 
Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 
+420 608 101 325 
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