


   

OBSAH 

SLOVO ÚVODEM .............................................................................................................................. 2 

PŘEHLED UDÁLOSTÍ V ROCE 2018 ........................................................................................... 5 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA ..................................................................................................................... 8 

Výkonný výbor (stav k 30. 12. 2018) ................................................................................................ 8 

Členská schůze Derbianus Conservation, z. s. ............................................................................... 9 

EKONOMICKÁ ZPRÁVA .............................................................................................................. 10 

Příjmy ........................................................................................................................................................ 10 

Výdaje........................................................................................................................................................ 12 

Prodej ........................................................................................................................................................ 13 

ZÁCHRANNÝ PROGRAM PRO ANTILOPU DERBYHO ........................................................ 15 

Řízení chovu ........................................................................................................................................... 15 

VÝZKUM, VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST......................................................................... 18 

Porovnání metod sčítání zvěře v rezervacích Bandia a Fathala .......................................... 18 

Využití dronů pro sledování antilopy Derbyho ......................................................................... 19 

Sčítání zvířat v Národním Parku Nikolo Koba ............................................................................ 20 

Archeologové v Národním parku Niokolo Koba ........................................................................ 21 

Publikace týmu v roce 2018.............................................................................................................. 22 

Mezinárodní setkání ............................................................................................................................ 26 

Vzdělávání ............................................................................................................................................... 29 

Další aktivity členů spolku ................................................................................................................ 32 

MARKETING A PR ........................................................................................................................ 35 

Kampaň .................................................................................................................................................... 35 

Internet ..................................................................................................................................................... 37 

Média ......................................................................................................................................................... 38 

NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI A SPONZOŘI .................................................................................... 40 



2

SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí přátelé a příznivci antilop Derbyho, 

nastal čas bilancovat rok 2018, rok nečekaných obratů, rok komplikovaných jednání, rok 

politiky. Rok 2018 začal skvěle. V lednu vše nasvědčovalo blížící se realizaci dlouho plánované 

operace Back Home, nový ministr životního prostředí podpořil záchranu antilopy Derbyho 

slovem i dopisem, naplánovali jsme převozy antilop z Bandie do Fathaly, připravili jsme natáčení 

dokumentu s Českou televizí, Pavla Hejcmanová se stala součástí týmu sčítajícího velká zvířata 

v Národním parku Niokolo Koba. Rok 2018 se profiloval jako rok antilopy Derbyho. 

V následujících týdnech a měsících se ale situace postupně změnila. Nejprve došlo 

ke změně ředitele národních parků Senegalu, poté k výměně hlavního zástupce parku Niokolo 

Koba. Zjistili jsme, že opět stojíme na začátku všech jednání, jimiž jsme prošli v předchozích 

letech. Ukázalo se, že realizace dlouhodobě plánovaného projektu Back Home, návratu antilop 

Derbyho z rezervací do připravované obory v Národním parku Niokolo Koba, skutečně není 

možná bez předchozí evaluace nejen všech provedených transportů, ale především revize 

smluvních vztahů mezi všemi partnery zahrnujícími státní i soukromý sektor. 

Přes všechny překážky se nakonec povedlo dokončit identifikace nově narozených mláďat 

antilop Derbyho, vydat plemennou knihu za sezónu 2017/18, zrealizovat vzdělávací program 

a exkurzi do rezervace Bandia pro téměř 1000 dětí, nasbírat základní data pro sčítání antilop 

Derbyho pomocí dronu, otestovat metodiku pozemního sčítání zvířat na transektech 

v rezervacích, natočit dokument s Danem Bártou, realizovat celou řadu přednášek 

na mezinárodních konferencích, ale i na univerzitách, ve školách i mateřských školkách. 

Na konci roku 2018 jsme zase o něco dál. Vývoj událostí nás přiměl na chvíli zastavit, 

ohlédnout se, bilancovat. Zformulovali jsme novou vizi, za kterou jdeme. Přehodnotili jsme naši 

misi. A ujasnili si hodnoty, které jsou pro Derbianus Conservation zásadní. Odbornost, vytrvalost, 

energie, respekt a spolupráce. Děkujeme, že jste s námi. V časech jednodušších i složitějších, 

antilopy stále oceňují vaši podporu. 

Za tým Derbianus Conservation, z. s. 

 

doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně 
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Mise Derbianus Conservation 

Posláním spolku Derbianus Conservation je poskytovat vědecké poznatky příslušným 

subjektům v oblasti ochrany přírody, podporovat činnosti související s ochranou antilopy 

Derbyho a zvyšovat povědomí o významu zdravých, fungujících ekosystémů. 

 

Vize 

Vizí spolku Derbianus Conservation jsou zdravé populace antilop Derbyho v svém 

přirozeném prostředí. Antilopy Derbyho jsou oceňovány jako vlajkový druh pro zachování 

savanových ekosystémů západní a střední Afriky. 

 

Hodnoty 

 Odbornost 

 Vytrvalost 

 Energie 

 Respekt 

 Spolupráce 
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Záchranný program pro antilopu Derbyho pod hlavičkou Derbianus Conservation, z. s. 

patří mezi projekty Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA). Derbianus 

Conservation, z. s. je členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). 

 

 

Zkratky: 
AG Antilopy a žirafy (Antelope & Giraffe) 
AnGiHip Antilopy, žirafy a hroši v 21. století: Ochrana přírody v Africe (Antelope, Giraffe, 

Hippo in the 21st Century: Conservation Action in Africa) 
ČR Česká republika 
ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze 
DC Derbianus Conservation, z. s. 
DPN Ředitelství národních parků v Senegalu (Directorate of National Parks in Senegal) 
EAZA  Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos 

and Aquaria) 
EET Elektronická evidence tržeb 
FTZ Fakulta tropického zemědělství (Faculty of Tropical AgriSciences) 
GBCC Global Biodiversity Conservation Conference 
IUCN  Mezinárodní unie na ochranu přírody (International Union for Conservation 

of Nature) 
JU Jihočeská Univerzita 
MŠ Mateřská škola 
MZV ČR Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
MV Ministerstvo vnitra 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NPNK Národní park Niokolo Koba 
SPEFS  Společnost pro ochranu životního prostředí a fauny v Senegalu 

(Society for the Protection of Environment and Fauna in Senegal) 
SSC Komise pro přežití druhů (Species Survival Commission) 
SSIG Sahelo-Saharan Interest Group 
SŠ Střední škola 
TAG Poradní skupina pro určitý taxon (Taxon Advisory Group) 
UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
UCSZOO Unie českých a slovenských zoologických zahrad 
WAZA  Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos 

and Aquariums) 
ZŠ Základní škola 
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ V ROCE 2018 

7. 1. Diplomatická cesta do Senegalu (Markéta Grúňová) 

8. 1. Schůzka s velvyslancem ČR v Senegalu Miloslavem Machálkem 

9. 1. Podepsání smlouvy a sestavení plánu na výjezdy škol s Mouhamadou Moustapha 

Mbengué (zvaným Zao) 

Schůzka s ředitelem DPN Lamine Kane 

10. 1. Dopis od DPN vyjadřující podporu pro Back Home projekt; 

Do Senegalu přilétá posila týmu stážistka Kateřina Gašparová 

12. 1. Prezidentské volby v České republice i v Senegalu 1. kolo; 

Odjezd Markéty Grúňové a Katky Gašparové do rezervace Fathala 

14. 1. Ve Fathale zahajujeme trénink antilop Derbyho na nová krmná místa 

15. 1. Známe první matku! Je jí samice Donma z rezervace Fathala 

16. 1. – 1.3. Natáčení dokumentu v rezervacích s dokumentaristy Michalem Vargou a Jakubem 

Jelenem 

18. 1. Schůzka s ministrem životního prostředí v Senegalu Mame Thierno Dieng 

a velvyslancem ČR Miloslavem Machálkem v Senegalu; 

Přednášíme na semináři Česká inspekce životního prostředí a Ministerstva vnitra 

v Kutné Hoře 

19. – 20. 1. Stánek DC na Dnech otevřených dveří FTZ ČZU v Praze 

20. 1. Nový ředitel DPN ve funkci Colonel Abdoulaye Diop; 

Příjezd terénního týmu Katky Štochlové, Zuzky Holubové a Carlose Castillo Goméz 

do Senegalu 

26. 1. 2. kolo prezidentských voleb v Dakaru 

30. 1. Dopis od Ministra životního prostředí Senegalu o podpoře spolupráce na projektu 

Back Home mezi DC a DPN 

31. 1. Příjezd Bridget Murray (nyní Johnson) a dokumentaristy Davida Southarda 

(tým z Knowsley Safari Park) do rezervace Fathala 

1. 2. Spouštíme nové webové stránky www.derbianus.cz 

3. 2. Natáčení reklamního spotu v rezervaci Fathala (Knowsley Safari Park); 

 Vychází anglický překlad Výroční zprávy 2016 

7. 2. Tisk materiálů pro projekt občanské vědy „Have you seen this eland?“ 

8. 2. Vychází African Studbook 2017; 

Odjezd týmu Knowsley Safari Park zpět do UK 

9. 2.  Předání průvodcovských brožurek pro průvodce v rezervacích; 

 Odlet Katky Štochlové do ČR; 

 Přednáška na ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem 
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10. 2. Návštěva rezervace Bandia s velvyslancem Miloslavem Machálkem 

12. 2. Schůzka na DPN s Moussa Fall, vedoucí evaluací DPN, a následně Abdoulaye Diop, 

nový ředitel DPN 

13. 2. Schůzka working group evaluací DPN 

16. 2. Odlet Zuzky Holubové do ČR 

17. 2. Příjezd dalších posil, Karolíny Brandlové, Meyera De Kock a Pavly Hejcmanové 

do Bandie 

18. 2. – 1. 3. Pavla Hejcmanová se účastní sčítání zvěře v NPNK; 

Příjezd identifikátorky Jany Ptačinské Jirátové do rezervace Bandia 

20. 2. Sčítání zvířat pomocí dronu v rezervaci Bandia; 

Odjezd Kačky Gašparové do ČR 

21. 2. Přednáška na Université Cheikh Anta Diop v Dakaru 

21. – 28. 2.  Natáčení dokumentárního cyklu „Češi zachraňují“ pro Českou Televizi s Danem 

Bártou pod vedením režiséra Zdeňka Suchého  

26. 2. Setkání s velvyslancem ČR v Senegalu, prezidentem a členy výboru REPES 

1. 3. Jednání na České ambasádě v Dakaru, v senegalském parlamentu, na DPN a poté 

v Toyota Motor Corporation 

2. 3. Odlet Karolíny Brandlové a Pavly Hejcmanové do ČR 

3. 3. Odlet Jany Ptačinské Jirátové do ČR 

7. 3. Instalace nového banneru do rezervace Fathala 

23. 3. Stánek DC na Dnech otevřených dveří FTZ ČZU v Praze 

29. 3. Přednáška v Safari Parku Dvůr Králové – Češi zachraňují antilopu Derbyho 

8. 4. Přednáška na Stanici ochránců přírody 

8. – 11. 4. Pololetní setkání TAG a EAZA konference Chester, UK 

13. 4. Setkání s lordem Derbym, v Knowsley Safari Park 

13. – 15. 4. Stánek DC na semináři "Ochrana primátů a tropických ekosystémů" na ČZU 

15. 4. Přednáška "Ochrana zvířat nejen v rezervacích, ale i mimo jejich hranice" v rámci 

semináře na ČZU 

24. 4. Cestovatelská přednáška na FTZ – „Senegal, country of baobabs and Derby elands“ 

27. 4. Přednáška v MŠ Montessori centrum 4medvědi, Praha 4 – Hodkovičky 

1. – 5. 5. 18th Sahelo-Saharan Interest Group Meeting (SSIG) v Paříži (Francie) 

9. 5. Přednáška MŠ Kunratice, Praha-Kunratice 

10. 5. Přednáška Svaz ochránců přírody, Praha - Michle 

25. 5. Přednáška MŠ Ke Kašně, Praha 4 – Písnice 

14. - 17. 6. Mezinárodní Ekofestival konference „Ochrana přírody v praxi“, Nitra (Slovensko) 

16. 6. Přednáška pro pedagogy ZŠ a SŠ v Plzni 

20. 6. Máme soudní překlad stanov DC ve francouzštině 
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12. 7. Přednáška ve Výzkumném institutu pro faunu aridních oblastí v Almeríi (Španělsko) 

15. 7. Den s antilopou Zoo Jihlava (Africký den) 

20. 7. Máme nová Fair Wear tílka „Larger than expected“ 

21. 7. Den s antilopou Zoo Liberec 

22. – 29. 7. Markéta Grúňová v Senegalu za účelem jednání s DPN, českým velvyslanectvím 

28. 7.  Noc Životního prostředí v Senegalu - český velvyslanec Miloslav Machálek přebírá 

cenu pro ČR za dlouholeté úsilí o záchranu antilopy Derbyho 

28. - 29. 7. Afrika Live 2018, Den neziskových organizaci a Den s antilopou v Safari parku Dvůr 

Králové 

18. 8. Den s antilopou Zoo Plzeň 

20. 8. Vychází výroční zpráva DC 

25. 8. Den s antilopou Zoo Ostrava 

26. 8. Výlet s našimi příznivci do Zoo Ostrava 

4. 9. Účast DC na Festivalu vědy v Praze 

8. 9. Den s antilopou Zoo Olomouc 

13. 9. Premiéra dokumentu Češi zachraňují…antilopy v Senegalu 

15. 9. Stánek DC na zahradní slavnosti absolventů a přátel ČZU v Praze 

18.-22. 9. Výroční schůze EAZA AG TAG v Aténách (Řecko) 

25. – 26. 9. Global Biodiversity Conservation Conference 2018 na FTZ ČZU v Praze 

27. 9. Školení o využití CyberTrackeru a fotopastí pod vedením Thomase Rabeil 

2. – 5. 10. Diplomatický výjezd do Senegalu (Karolína Brandlová a Pavla Hejcmanová) 

8. 10. Zoo Hodonín je nyní řádným členem spolku DC 

15.-19. 10. Stánek DC na Life Science Film Festival, ČZU v Praze 

28. 10. Promítání dokumentu „Češi zachraňují“ na 21. Mezinárodním Festivalu 

Dokumentárních Filmů Ji.hlava 2018; 

 Vychází report ze sčítání zvířat v NPNK („Inventaire combiné terrestre et aérien 

Parc National du Niokolo-Koba, Sénégal“) 

5. – 7. 11. Stánek DC v rámci Týdne vědy a techniky na FTZ ČZU v Praze 

22. 11. Výroční členská schůze DC v Klubu cestovatelů, Praha 

25. 11. Přednáška pro zaměstnance Zoo Plzeň  

23. 11. Stánek DC na Dnech otevřených dveří FTZ ČZU v Praze 

6. 12. Přednáška pro učitele v Zoo Ostrava 

11. 12. Přednáška v rámci konference Nebuď Mimo! na karlínském gymnáziu 

12. 12. Diplomatický výjezd do Senegalu (Karolína Brandlová a Pavla Hejcmanová); 

Přednáška na 6. Mezinárodní Fair Party 

17. – 19. 12.  Vánoční prodeje v Menze ČZU v Praze 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Stejně jako v roce předchozím i v roce 2018 došlo jen k mírnému navýšení počtu členů 

našeho spolku. Členská základna se za uplynulý rok rozrostla o 16 členů. Ač se nejedná o číslo 

závratné, každý nový člen je pro nás vzpruhou a motivací. Navíc z nově nabytých členů se obvykle 

rekrutují aktivní dobrovolníci, bez nichž by spolek fungoval jen velmi stěží. 

Z důvodu konce pětiletého funkčního výkonného výboru období vznikla nutnost volby 

členů nového výkonného výboru, která se uskutečnila na výroční členské schůzi spolku 

22. listopadu 2018. Do dalšího funkčního období výkonného výboru spolku Derbianus 

Conservation kandidovali všichni členové dosluhujícího výkonného výboru, jmenovitě Karolína 

Brandlová, Pavla Hejcmanová, Tamara Fedorova, Magdalena Miřejovská, Markéta Gloneková, 

Anna Kubátová, Markéta Grúňová a Kateřina Štochlová. Všichni navržení kandidáti byly zvoleni 

všemi řádnými členy přítomnými na schůzi. Z nově zvoleného výkonného výboru byla na základě 

jednomyslného hlasování zvolena předsedkyní výboru Karolína Brandlová, která funkci přijala. 

K 31. 12. 2018 spolek čítal 32 řádných členů (včetně členů výkonného výboru), 4 čestné 

členy a 178 sympatizantů, celkem tedy 214 členů. 

Výkonný výbor (stav k 30. 12. 2018) 

doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně 

karolina@derbianus.cz 

 

Ing. Magdalena Miřejovská, Ph.D. 

tajemnice 

magdalena@derbianus.cz  

 

Ing. Tamara Fedorova, Ph.D. 

účetnictví, grafika a organizace 

tamara@derbianus.cz 

 

Ing. et Ing. Anna Kubátová 

koordinátorka dobrovolníků 

anna.kubatova@derbianus.cz 

 

 

 

prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. 

výzkum 

hejcmanova@derbianus.cz  

 

Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. 

sponzoring 

marketa.glonekova@derbianus.cz 

 

Mgr. Markéta Grúňová 

vzdělávání 

marketa.grunova@derbianus.cz 

 

Ing. Kateřina Štochlová 

archivace, genetické analýzy 

katerina.stochlova@derbianus.cz 
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Výroční členská schůze 2018 v Klubu cestovatelů 

ČLENSKÁ SCHŮZE DERBIANUS CONSERVATION, Z. S. 

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 Klub cestovatelů v Praze opět „patřil“ členům spolku 

Derbianus Conservation. Na výroční členskou schůzi se dostavilo celkem 28 účastníků, z toho 

12 řádných členů spolku, 9 sympatizantů a 7 hostů. 

Na začátek schůze již tradičně předsedkyně Karolína Brandlová uvítala přítomné 

a seznámila je s programem členské schůze. Po úspěšné volbě nového výkonného výboru ve 

stejném složení, jako předchozí rok, předsedkyně spolku seznámila přítomné s výsledky 

hospodaření spolku za rok 2018 a aktuálním stavem financí. 

V následující části jsme vyslechli shrnutí nejvýznamnějších aktivit a událostí uplynulého 

roku.: 

a) identifikace nově narozených mláďat antilop Derbyho na jaře 2018; 

b) sčítání zvěře v Národní parku Niokolo Koba a v rezervacích Bandia a Fathala; 

c) přehled mezinárodních setkání; 

d) přehled cest do Senegalu; 

e) ocenění ČR za dlouhodobé zásluhy v ochraně antilopy Derbyho; 

f) průběh Dnů s antilopou; 

g) konference EAZA v Athénách a konference GBCC v Praze; 

h) interní strategická schůzka spolku zaměřená na definování mise, vize a hodnot 

uznávaných spolkem. 

Na závěr prezentace Karolína Brandlová představila plány spolku do dalších měsíců, 

mezi které patří: 

a) realizace evaluace a revize strategie z roku 2013 z pověření MŽP Senegalu; 

b) diplomatické jednání v prosinci 2018 v Senegalu; 

c) schůzka s prezidentem Senegalu. 

 

Po vyčerpávající prezentaci se již dostali 

ke slovu přítomní se svými dotazy a komentáři, 

které plynule přešly ve volnou diskuzi a zábavu. 

Do neformální části schůze se již neodmyslitelně 

zařadilo představení nových kalendářů 

pro následující rok včetně možnosti zakoupení. 
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EKONOMICKÁ ZPRÁVA 

Podobně jako v minulých letech byl i rok 2018 byl svou finanční bilancí rokem ziskovým 

částečně i díky faktu, že se plánované převozy antilop mezi rezervacemi se v roce 2018 nakonec 

neuskutečnily. Od roku 2017 je spolek plátcem DPH a veškeré hotovostní tržby eviduje 

elektroniky pomocí pokladního systému Markeeta (EET). Od roku 2016 má spolek i eurový účet 

a některé příjmy i výdaje jsou uskutečněny i v EUR. V ekonomické zprávě jsou i tyto částky, 

avšak jsou uvedeny v Kč. 

PŘÍJMY 

V roce 2018 jsme získali celkem 121 000,- Kč ve formě darů. Zoologická zahrada Ostrava 

nás opět podpořila nejen prostřednictvím svého zřizovatele statutárního města Ostravy, a to 

z výtěžku projektu „Koruna za vstupného“ částkou 25 000,- Kč, ale prostřednictvím svých 

partnerů. Další dary jsme dostali od firmy EuroServis Clean CR, a.s. a pana Barvíře (Lengau 

s.r.o). Ostatní dary byly od dárců, kteří si přáli zůstat nezveřejněni a kterým tímto také 

děkujeme. Koncem roku 2017 jsme se zařadili do projektu darujme.cz, jehož prostřednictvím 

mohou lidé zasílat dary i přímo online bez vyplňování darovací smlouvy. Díky tomuto projektu 

jsme získali v roce 2018 dary v celkové hodnotě 33 650,- Kč. Mezi největší a pravidelné dárce 

patřila v roce 2018 paní Zuzana Bonhomme Hankeová a Petr Hána. Dalšími dárci byli Jiří Smrž, 

manželé Poulovi, František Zouhar, Jiří Šístek, Aneta Šinoglová, Andrea Jiroušková, Hynek 

Roubík a další dárci, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Všem dárcům velmi děkujeme. 

Propagační předměty s motivem antilopy Derbyho se prodávaly především 

na prodejních stáncích v rámci Dne s antilopou a jiných akcí, ale i přes e-shop. Celkem jsme 

například jen v rámci hotovostních tržeb prodali 363 triček s antilopou v hodnotě přes 110 000,-

Kč. Dalších téměř 200 triček bylo prodáno na fakturu, kdy Zoo Plzeň si opět zakoupila trička 

s vlastním logem a pan Carlos Castillo Goméz (student FTZ ČZU v Praze) podpořil antilopy 

nákupem téměř třiceti triček. Souhrn všech vyrobených a prodaných propagačních předmětů je 

uveden v souhrnné tabulce na konci této kapitoly. Další oblíbenou položkou jsou již tradičně 

kalendáře, které jsme i v roce 2018 vyráběli i na objednávku s logem odběratele. Kalendáře 

s vlastním logem si zakoupila opět společnost PLYNOMONT Teplice s.r.o., dále Zoo Košice, 

Zoo Hodonín a společnost EuroServis Clean CR, a.s. Hromadným odběrem kalendářů antilopy 

také podpořil Zastupitelský úřad ČR v Dakaru. Všem těmto větším odběratelům děkujeme, 

jelikož zisk i z těchto prodejů jde na záchranný program antilopy Derbyho. 

Část vyrobených propagačních předmětů byla věnována jako poděkování našim 

dobrovolníkům, kteří věnují spolku svůj čas bez jakéhokoliv finančního odhodnocení, a také 
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našim partnerům a sponzorům. Část předmětů byla také darována spolupracovníkům 

a strážcům v Senegalu, bez jejichž pomoci bychom se těžko obešli. 

Členské příspěvky pro řádné členy zůstaly i v roce 2018 v nezměněné výši: 250,- Kč 

pro fyzické osoby a 5 000,- Kč / 200 € pro právnické osoby. Mezi řádné členy patřili v roce 2018 

Zoo Bojnice, Safari Park Dvůr Králové, Zoo Košice, Zoo Olomouc, Zoo Ostrava, Zoo Plzeň a nově 

i Zoo Hodonín. Děkujeme všem řádným členům za jejich příspěvky, které v roce 2018 dosáhly 

v celkové výše 39 000,- Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka. 

Záchranný program antilopy Derbyho významně podpořila na základě podepsaného 

memoranda také Al Bustan Zoological Centre, a to částkou 10 000 €. Tato částka byla 

fakturována a je tedy zahrnuta do služeb. Podíl ostatních služeb se ale oproti roku 2017, kdy 

spolek pořádal konferenci AnGiHip i zasedání EAZA TAG, opět vrátil na svou standardní 

hodnotu, kdy velký podíl představovaly tržby za facepainting, tedy malování na obličej nabízené 

jako doprovodný program Dnů s antilopou a podobných akcí. Celkový výtěžek z facepaintingu 

7 375,- Kč v roce 2018 byl o něco nižší než minulých letech, a to i díky nedostatku dobrovolníků 

pro tuto aktivitu. 

Všem, kteří se v roce 2018 finančně podíleli na realizaci aktivit spojených se záchranným 

programem antilop Derbyho velice děkujeme a věříme, že nás podpoříte v dalších letech. 

Příjmy za rok 2018 

Dary 121 000 Kč 

Členské příspěvky 39 000 Kč 

Prodej propagačních předmětů  195 000 Kč 

Služby 312 000 Kč 

Další výnosy a kurzové zisky 11 000 Kč 

Celkem 678 000 Kč  

(zaokrouhleno na celé tisíce) 
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VÝDAJE 

I v roce 2018 jsme se mohli spolehnout na podporu našeho generálního partnera, České 

zemědělské univerzity v Praze, a Fakulty tropického zemědělství, díky kterým může náš tým 

využívat kanceláře i jejich vybavení pro fungování spolku. Administrativní náklady byly tedy 

i nadále na poměrně nízké úrovni a byly tvořeny zejména náklady na tisk, provoz webových 

stránek, překlady a poštovní a kurýrní služby. Spolek zajistil např. i tisk vzdělávacích bannerů 

v rezervaci Bandia a tyto náklady pak přefakturovány a laskavě byly uhrazeny firmou 

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o. Vzdělávací panely v rezervaci Fathala byly 

hrazeny z prostředků Knowsley Safari Parku. V roce 2018 jsme opět neměli žádné mzdové 

náklady. 

Výdaje spojené s realizací aktivit v Senegalu, tedy zejména s identifikacemi nově 

narozených mláďat, jednáními v Senegalu a vzdělávacími programy byly v roce 2018 poměrně 

nízké, a to nejen díky zrušeným převozům zvířat, ale právě díky intenzivní podpoře ČZU v Praze 

a FTZ ČZU v Praze, které se na cestách často finančně podílely. Dále některé cesty Markéty 

Grúňové byly částečně finančně pokryty naším partnerem – Safari Parkem Dvůr Králové 

a Ministerstvem životního prostředí ČR. Celkové přímé výdaje spolku na práci v Senegalu v roce 

2018 byly tedy 52 000,- Kč. Za to našim partnerům velmi děkujeme. 

Výdaje na výrobu propagačních předmětů v roce 2018 byly naopak značné, mimo jiné 

z důvodu výroby triček z certifikované bavlny (které se prodávají za vyšší prodejní cenu), 

intenzivnějšími prodeji přes e-shop, a také díky výrobě triček a kalendářů s logy partnerů. 

V rámci ostatních výdajů jsou započteny zejména náklady spojené s výletem dárců 

a dobrovolníků spolku do Zoo Ostrava (11 000,-), cestovní náklady ředitele DPN pana Diop 

na konferenci v Paříži (34 000,-), které zaplatil spolek a které pak byly zpětně uhrazeny 

Knowsley Safari Parkem, a další poplatky a služby. 
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K našim výdajům patří zejména výroba propagačních předmětů (foto ilustrační). 

 

 

(zaokrouhleno na celé tisíce) 

 

Výdaje za rok 2018 

Administrativní náklady  30 000 Kč 

Právní poradenství a vedení účetnictví 27 000 Kč 

Mzdové náklady vč. pojištění 0 Kč 

Výdaje spojené s realizací záchranného 
programu v Senegalu 

52 000 Kč 

Výroba propagačních předmětů 162 000 Kč 

Členský příspěvek EAZA 17 000 Kč 

Kurzové ztráty 23 000 Kč 

Ostatní výdaje 57 000 Kč 

Celkem 368 000 Kč 
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PRODEJ 

Propagační předměty v roce 2018 

Typ Skladem Vyrobeno Prodáno Rozdáno Skladem Prodejní cena 
vč. DPH 31.12.2017 31.12.2018 

Tričko Hope  3 0 0 1 2 290 Kč 

Tričko  
Real Hope  

10 0 3 1 6 290 Kč 

Tričko  
AV dětské 

52 74 65 13 48 250 Kč 

Tričko  
Afrika dětské 

59 34 31 7 55 250 Kč 

Tričko hlava 20 80 69 3 28 290 Kč 

Tričko Afrika 93 179 166 40 66 290 Kč 

Tričko  
Limited Edition 

43 286 207 52 70 390*/450 Kč 

Tílko dámské 0 50 13 22 15 350 Kč 

Taška  42 0 25 2 15 150 Kč 

Placka 51 120 67 4 100 50 Kč 

Magnet 100 0 51 22 27 50 Kč 

Samolepka  
na auto 

102 0 27 72 3 65 Kč 

Kalendář 33 450 332 137 14 160*/190 Kč 

DVD 22 0 6 0 16 100 Kč 

Pracovní sešitek 78 0 5 5 68 40 Kč 

Samolepka malá 0 500 3 187 310 10 Kč 

 

 

* Sleva pro řádné členy 
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Základem identifikací je vyčkat na kojení mláděte. 

Pro nové identifikátory Kačku, Zuzku a Carlose je důležitá energie, vytrvalost a nadšení pro věc. 

ZÁCHRANNÝ PROGRAM PRO ANTILOPU DERBYHO 

I v roce 2018 se několik členů spolku 

vydalo do terénu identifikovat mláďata 

narozená v sezoně 2017/2018. V průběhu 

identifikací byly jako obvykle zkontrolovány 

počty všech zvířat a posouzen jejich 

zdravotní stav. Zároveň jsme testovaly nové 

možnosti translokací zvířat na kratší 

vzdálenosti. Zároveň probíhaly přípravy na 

separaci odrostlých samců od rodných stád. 

ŘÍZENÍ CHOVU 

Identifikace mláďat 

V roce 2018 probíhaly identifikace současně v obou rezervacích Bandia i Fathala. Oba 

identifikační týmy byly koordinovány Markétou Grúňovou a Katka Štochlová zajistila zaškolení 

dalších studentů FTZ ČZU v Praze. Kateřina Gašparová kromě identifikací zaznamenávala délku 

kojení a současně interakce mezi matkami a mláďaty v rezervaci Fathala. Druhý identifikační 

tým v rezervaci Bandia utvořili s Katkou Štochlovou studenti Carlos Castillo Goméz a Zuzana 

Holubová. Ti se zároveň věnovali metodám sčítání zvířat a sběru dat ke svým magisterským 

pracím. Velkou posilou nám v roce 2018 byla Jana Ptačinská Jirátová, která kromě zajištění 

identifikací stihla natočit i pár rozhlasových reportáží. 
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Mláďata narozená v rezervaci Bandia v sezoně 2017/2018. 

Celkově se podařilo identifikovat 12 mláďat z 16 narozených v sezóně 2017/2018. Dvě 

mláďata uhynula krátce po narození a dvě se narodila až po našem odjezdu, přičemž jedno 

z nich uhynulo v dubnu. Bylo také určeno pohlaví u 3 mláďat, která se narodila na konci sezóny 

2016/2017. U těchto mláďat je doporučeno provést genetickou analýzu a přiřadit je k správné 

matce – tj. mateřské linii. 

V průběhu identifikací byl u všech stád byly zaznamenány počty zvířat a u jednotlivců 

posouzen zdravotní stav. Počty mláďat narozených v sezóně 2017/2018 lze nalézt v následující 

tabulce, která však ukazuje pouze odchované jedince. 

Management stád 

Nejprve proběhla kontrola stavu zvířat převezených v roce 2017. Všichni jedinci se těší 

dobrému zdraví a zdají se být dobře aklimatizovaní na nové prostředí. U samic v oboře Bandia 3 

se vyskytuje několik samic s mastitidou, což může být vysvětleno vysokou mortalitou mláďat 

v tomto chovném stádě. Stav jednotlivých zvířat byl konzultován s veterinářem. 

Na sklonku roku 2017 byla plánovaná výstavba obory pro mladé samce (Fredy, Dukku, 

Fode, Fadel, Demal, Daha), nevhodné pro reprodukci v rezervaci Fathala. Zároveň takto byli 

vybraní silní jedinci, kteří by byli nejvhodnější kandidáti pro přesun do plánované aklimatizační 

obory v NPNK v rámci plánovaného projektu Back Home. Tito samci, vybraní pro transport, 

museli být odděleni od stáda, pokud možno neinvazivním způsobem. Cílem této metody bylo 

naučit jednotlivá zvířata následovat auto na nabízenou potravu a dojít až na předem určené 

místo, vhodné pro následnou imobilizaci a naložení do transportního vozu. Musela tedy u nich 

proběhnout tzv. habituace neboli navyknutí na přítomnost lidí. Tuto novou metodu včetně 

identifikací, měla na starost Kateřina Gašparová, která v rezervaci strávila šest týdnů. 
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Pro mezioborové přesuny nejlépe poslouží kaad, avšak lze si vystačit i s granulemi a arašídovou slámou. 

Po pár týdnech již bylo možné zvířata najít a převést na vhodné místo. Bylo tedy 

prokázáno, že v případě potřeby může být využito jako alternativní metoda pro translokaci 

zvířat na kratší vzdálenosti. Např. mezi chovnými oborami v Bandii byl letos takto přesunut 

samec (Dada T.), a sice pomocí vylákání z jednoho výběhu do druhého pomocí granulí krmné 

směsi a arašídové slámy. 

Dalším krokem byl plánovaný příjezd veterináře Jiřího Váhaly ze Safari Parku Dvůr 

Králové. Bohužel, kvůli politickým změnám nebylo možné zvířata převážet a transport se 

neuskutečnil. Výstavbu ani jedné z obor také nebylo možné realizovat, a tak někteří samci již 

v reprodukčním věku stále sdílí stejnou oboru se svými přímými příbuznými. 

 

Složení stád antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu (červen 2018) 

Stádo Samci Samice 
(+neurčené) 

Narozená mláďata 
(samci/samice) 

CELKEM 

Bandia 1+2 25 10 2/3 40 

Bandia 3 4 9 1/0 14 

Bandia 4 7 0 0/0 7 

Bandia 5 3 12 0/1 16 

Fathala 1 3 11(+1) 2/2 19 

Fathala 2 14 3 1/1 19 

CELKEM 56 45 (+1) 6/7 115 
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Tým provádějící pozemní monitoring zvířat v rezervaci Bandia. 

VÝZKUM, VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST 

Výzkum ekologie, chování a životního prostředí antilopy Derbyho jsou jedním z nosných 

pilířů ochrany tohoto kriticky ohroženého poddruhu, získané poznatky pak základem expertízy 

členů Derbianus Conservation, které můžeme nabídnout a přispět tak ke strategickému 

rozhodování Ministerstvu životního prostředí Senegalu, Ředitelství národních parků Senegalu 

a rezervacím Bandia a Fathala. Výzkum a odborné činnosti v roce 2018 byly zaměřeny 

na aspekty, které se vztahují na management zvěře, zejména monitoring, a to hned v několika 

podobách – ověření standardních metod sčítání zvěře v rezervacích, monitoring a detekce 

antilopy Derbyho pomocí dronů a sčítání zvěře v národním parku Niokolo Koba v Senegalu. 

 

POROVNÁNÍ METOD SČÍTÁNÍ ZVĚŘE V REZERVACÍCH BANDIA A FATHALA 

Cílem tohoto výzkumu bylo porovnat různé metodiky pozemního sčítání zvěře 

v rezervacích za účelem doporučení nejméně časově i metodicky náročné, avšak zároveň 

spolehlivé metody pro management rezervací Bandia a Fathala k odhadům početnosti 

jednotlivých druhů zvířat. Za tímto účelem se v polovině ledna 2018 do obou rezervací společně 

vypravili studenti magisterského studia FTZ na ČZU, Zuzka Holubová a Carlos Castillo Goméz. 

Byly testovány metody na bázi 

vzdáleností (angl. distance sampling 

methods), kam patří liniové a bodové 

transekty, a metody na bázi vytvoření 

výběrových ploch s různými tvary 

(pruh, kruh, čtverec). Dalším 

parametrem bylo porovnání efektivity 

těchto metod v různých denních dobách 

(ráno, poledne, večer), které se 

do viditelnosti zvěře promítají. Dále 

byla porovnána efektivita ve smyslu 

časové náročnosti, spotřeby pohonných hmot, nutnosti dovedností a počtu potřebných 

pracovníků. Tato práce dále vyžadovala detailní statistické vyhodnocení dat. Výsledky budou 

zveřejněny ve formě diplomové práce Zuzky Holubové pod vedením Karolíny Brandlové, 

při obhajobě v červnu 2019. 
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Letecký monitoring pomocí dronu probíhal v rezervaci Bandia i Fathala. 

VYUŽITÍ DRONŮ PRO SLEDOVÁNÍ ANTILOPY DERBYHO 

Cílem tohoto výzkumu bylo ověřit možnosti využití dronů při sledování antilopy 

Derbyho v ekosystému savany. Byly testovány různé technické parametry dronů a také reakce 

zvířat na takový zcela nový prvek v jejich blízkosti. Tento výzkum je diplomovou prací Carlose 

Castillo Goméze, pod vedením Meyera de Kock, Karolíny Brandlové a Pavly Hejcmanové. 

Je zároveň pilotním projektem pro potenciální využití výsledků pro sledování různých aspektů 

chování antilop, a to jak v obou rezervacích, tak ve volnosti. Skutečné využití se bude odvíjet 

od výsledků tohoto projektu. Sběr dat proběhl v rezervaci Bandia v únoru 2018, v návaznosti 

na pionýrskou cestu z prosince 2017, o které jste se mohli dočíst v naší Výroční zprávě 2017. 

Ve třech různých oborách, a tedy různých stádech antilopy Derbyho bylo natočeno 45 sekvencí 

videí a cca 350 fotografií z dronů při různých letových výškách a rozdílném nastavení úhlu 

pohledu kamery. K vyhodnocení dat bylo využito různých softwarů pro detekci a analýzu 

objektů z fotografií. Carlos dále do výzkumu zapojil skupinu dobrovolníků a testoval úspěšnost 

detekce zvířat na videích a fotografiích při různé rychlosti promítání a také pro srovnání 

s detekčním softwarem. Výsledky budou zveřejněny ve formě diplomové práce při obhajobě 

v červnu 2019. 
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Letecké sčítání zvěře v Národním parku Niokolo Koba. 

Dále byly na žádost správců rezervace Bandia plánovány dvě výzkumné práce s přímým 

vztahem k managementu rezervace Bandia, a to stanovení úživnosti rezervace Bandia pro velké 

býložravce (formulováno pro studenta FTZ ČZU, Moussa Seydi) a hodnocení turistického ruchu 

v rezervaci Bandia se zaměřením na hodnotu antilopy Derbyho pro návštěvníky rezervace 

(formulováno pro studenta FTZ ČZU, Amadou Baye). Práce nakonec nebyly plně možno 

realizovat vzhledem k překážkám na straně vedení rezervace Bandia, nicméně metodiky jsou 

vypracované zkušenými odborníky a pokud bude ze strany rezervace zájem, jsou plně 

k dispozici. 

 

SČÍTÁNÍ ZVÍŘAT V NÁRODNÍM PARKU NIKOLO KOBA 

V únoru 2018 proběhla také velmi významná operace, která nespadá do aktivit 

Derbianus Conservation, nicméně je zásadní z hlediska ochrany antilopy Derbyho. Jedná se 

o rozsáhlé sčítání zvěře v národním parku Niokolo Koba. To zorganizovalo Ředitelství národních 

parků Senegalu, resp. Správa NPNK a proběhlo v rámci podpory ochrany životního prostředí 

na zakázku těžařské společnosti Randgold (firma akci také plně financovala) a pod odborným 

vedením mezinárodního experta UNESCO, Dr. Thomase Rabeil. Pro sčítání byla využita 

kombinace několika metod. Jednalo se o letecké sčítání s pokrytím 22 % plochy parku, dále 

pozemní sčítání z automobilu na síti cest v parku a na pěších transektech. V neposlední řadě 

bylo k hodnocení stavu zvěře v parku využito i dvouletého monitoringu z fotopastí. Poslední 

takto rozsáhlé sčítání zvěře proběhlo v roce 2006. 

Do týmu pro sčítání a vyhodnocení dat byla začleněna pro své zkušenosti z Niokolo Koba 

i analýzu dat Pavla Hejcmanová. Jde o zcela zásadní operaci a její výsledky budou využity nejen 

pro hodnocení současného stavu diverzity a početnosti velkých savců, ale promítne se do tvorby 

nového managementového plánu 

národního parku. Výsledky budou 

zveřejněny v průběhu roku 2019. 

Přesto lze z hlediska antilopy Derbyho 

čtenářům prozradit, že přítomnost této 

vzácné antilopy byla potvrzena 

zejména na základě dat z fotopastí, a to 

nejen v podobě statných dospělců, ale 

i spoustou mláďat. To je pozitivní 

příslib pro životaschopnost populace.
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ARCHEOLOGOVÉ V NÁRODNÍM PARKU NIOKOLO KOBA 

Přesah působení odborníků z Derbianus Conservation a FTZ ČZU do dalších vědních 

disciplín se může jevit velmi překvapivý, neboť se dotýká archeologie. Jak souvisí archeologie 

s antilopou Derbyho? Inu, zvířata, lidé, příroda, obývaný prostor, zdroje, zkrátka není toho málo. 

A to vše sdílí i časovou linii, tu minulou, současnou i budoucí. Procesy minulé mohou objasnit 

současný stav a umožnit predikovat, kam kráčí. Národní park Niokolo Koba představuje prostor, 

který byl v minulosti aktivně obýván lidmi a vesnice byly opuštěny, ne právě dobrovolně, 

ale legislativním nařízením relativně nedávno. To umožňuje prostudovat přírodní procesy 

uchovávání stop po lidské činnosti, cyklus živin, a stejně tak pochopit, které přírodním zdroje 

byly využívány v životě obyvatel, jak a v jaké míře. Kromě uvedeného, obor environmentální 

archeologie může také přispět k pochopení současné struktury vegetace jako důsledku osídlení 

v minulosti. Toto jedinečné uspořádání zarezonovalo u kolegů z Jihočeské univerzity a pod 

vedením doc. PhDr. Jaromíra Beneše, Ph.D. z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie 

Přírodovědecké fakulty a Centra Papaver JU, byl sestaven pilotní návrh pro environmentálně 

a socio-kulturní archeologický výzkum s názvem „Stopy v savaně: Vysídlené vesnice v národním 

parku Niokolo-Koba v Senegalu“. Tým se sestává z archeologů JU v Českých Budějovicích, za FTZ 

ČZU v týmu figuruje Pavla Hejcmanová s asistencí doktorandky Lucie Stoklasové a v neposlední 

řadě byli zapojení odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Cheikh Anta Diop v Dakaru. 

V prosinci 2018 proběhl pilotní terénní výjezd do Niokolo Koba a v okolí Niemeniké a Mako byly 

lokalizovány opuštěné vesnice se stopami osídlení a sebrány první vzorky, data, a především 

inspirace do budoucna. 
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Setkání s Lordem z Derby 

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 

Zasedání AG TAG Chester a návštěva Lorda v Knowsley 

V dubnu 2018 proběhlo každoroční pololetní 

zasedání antilopího a žirafího TAGu EAZA v britském 

Chesteru. Geografická poloha tohoto města nejenže 

dopředu avizovala deštivé počasí, ale především nás 

nenechala na pochybách o tom, že musíme navštívit 

jednoho z nejdůležitějších partnerů spolku Derbianus, 

Lorda Derbyho na jeho panství v Knowsley. Zástupci 

Knowsley Safari Parku, Eveline de Wolf a Bridget 

Murray (Johnson), nám zajistili příjemný pobyt a velmi 

motivující návštěvu. Po průjezdu safari v Knowsley plného nosorožců, antilop a dalších krásných 

skupin zvířat, jsme byli uvedeni do přijímacího salónu Lorda z Derby, kde jsme měli možnost 

během celé hodiny představit naši práci v Senegalu. Velká radost, velká čest, velká 

zodpovědnost. 

Zasedání TAGu v Zoo Chester propršelo, podle očekávání, tedy se všichni účastníci mohli 

plně soustředit na prezentace. Antilopy nechyběly ani tady, obsáhlá přednáška byla věnována 

nejen pokroku v našich aktivitách v Bandii a Fathale, ale i předběžným výsledkům sčítání zvířat 

v Národním Parku Niokolo Koba (viz výše). 

18th Sahelo-Saharan Interest Group Meeting, Paris 

Na prvního máje se zástupkyně ze spolku Derbianus vydaly do Paříže, aby zde v rámci 

každoročního zasedání skupiny se zájmem o Saharu a Sahel (SSIG) zorganizovaly setkání 

významných představitelů zástupců ředitelství národních parků Senegalu a klíčových donorů 

pro záchranný program pro antilopu Derbyho. Hlavní myšlenkou tohoto setkání bylo domluvit 

konkrétní kroky, které je potřeba učinit pro dlouhodobě plánovanou realizaci projektu Back 

Home, návratu antilop Derbyho z rezervací do obory v Národním Parku Niokolo Koba. Setkání 

celkem 14 zástupců senegalských institucí, členů Derbianus Conservation, zástupců IUCN 

a mezinárodních expertů na ochranu biodiversity a klíčových donorů však přineslo nečekaný 

výsledek. Ukázalo se, že projekt Back Home skutečně nemůže proběhnout, dokud Senegal 

nezreviduje všechny transporty velkých zvířat v posledních dvou desetiletích a smlouvy mezi 

státním a soukromým sektorem, které se k přesunutým zvířatům váží. V rámci dalších cest 

do Senegalu jsme tedy plánovali s Ředitelstvím národních parků Senegalu další evaluační 

setkání, které se nakonec uskutečnilo počátkem roku 2019. 
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Hosté galavečera Moustapha Mbengué, 
Henriette Diarra a Markéta Grúňová. 

Výroční schůze EAZA v Aténách 

V řeckých Athénách proběhla výroční konference EAZA, kde každoročně dostane antilopí 

a žirafí TAG prostor oslovit až 150 členů EAZA, kteří se vejdou do přiděleného sálu. Antilopy 

Derbyho ale v Athénách figurovaly v jiném zasedání, odborné skupiny pro reintrodukce 

a translokace zvířat, EAZA Reintroductions and Translocations Group. Zde jsme měli možnost 

představit výsledky z více než stovky transportů antilopy Derbyho, které proběhly v rezervacích 

Bandia a Fathala od roku 2006. Detailní přehled transportů najdete v bakalářské práci Terezy 

Beckeové v roce 2019 a v dalším roce se také můžete těšit na analýzy přežití v článku, který 

připravujeme. 

Noc životního prostředí v Senegalu 

V Dakaru proběhlo, koncem července 2018, 

slavnostní udílení cen za významný přínos v oblasti 

životního prostředí. Během ceremoniálu byli senegalským 

parlamentem vyznamenáni rovněž čeští zástupci za úsilí, 

jež vynakládají od roku 2000 k záchraně kriticky 

ohrožené antilopy Derbyho. Tento ochranářský projekt 

vede Derbianus Conservation ve spolupráci s ředitelstvím 

národních parků a vedením rezervací Bandia a Fathala 

a za nedílné podpory českého zastupitelství v Senegalu. 

Cenu převzal český velvyslanec Miloslav Machálek, 

přičemž následně pronesl děkovný projev. Ceremoniálu 

se účastnila zástupkyně Derbianus Conservation, 

Markéta Grúňová. 

 

 

Ocenění za dlouholeté úsilí české republiky při záchraně antilopy Derbyho převzal český velvyslanec Miloslav Machálek. 
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Výlet příznivců antilopy Derbyho do Ostravské Zoologické zahrady. 

VIP výlet do Zoo Ostrava 

Letos v srpnu jsme uskutečnili druhý teambuildingový „výlet za odměnu“ pro všechny 

členy, příznivce a podporovatele spolku Derbianus a antilop Derbyho. Opět jsme vyrazili 

do jedné z partnerských zoo, tentokrát v Ostravě. Mohlo by se to zdát z Prahy poněkud daleko – 

a taky to daleko je. Ostrava ale patří nejen k zoologickým zahradám s nejpříjemnější lesní, 

zvířecí i lidskou atmosférou, ale také k našim nejstarším a pravidelným podporovatelům. 

Na Ostravu se zkrátka lze spolehnout, což je v nestabilním světě ochrany přírody naprosto 

zásadní deviza. Tak jsme tedy vyjeli velmi stylově, vlakem a trolejbusem. Ostrava nezklamala, 

atmosféra byla příjemná, safari vláček projel výběhy plné krásných kopytníků, v pavilonu 

Evoluce jsme se všichni vyfotili v našich Derby tričkách a na závěr jsme obdivovali 

zrekonstruované skleníky plné zajímavých rostlin. Díky, Ostravo!!! 
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VZDĚLÁVÁNÍ 

V roce 2018 jsme v Senegalu pokračovali v našich třífázových vzdělávacích programech 

zaměřených na ochranu přírody a samozřejmě antilopu Derbyho. Profesionální vzdělavatel 

Moustapha Mbengué (Zao) postupně navštívil se vzdělávacím programem 13 škol, jejichž žáky 

poté vyvezl do přírodní rezervace 

Bandia, aby je opět navštívil po měsíci 

ve škole. Vstup do rezervace a dopravu 

si hradí školy samy, přičemž jim však 

rezervace Bandia v rámci záchranného 

programu antilopy Derbyho poskytuje 

zvýhodněné podmínky. Programu 

se účastnily školy uvedené v následující 

tabulce. 

 

Název školy Počet žáků 

Groupe scolaire AL IRCHAAD de Yoff  37 

Collège de la cathédrale  82 

Collège de la cathédral 89 

Collège Notre Dame du Liban  126 

Collège Notre Dame du Liban  120 

Collège Notre Dame du Liban  110 

Collège Al IRCHAAD de Ouest Foire/Yoff  30 

Collège De la Cathédrale de Dakar 96 

Collège de la Cité Alia DIENE (Ouest Foire)  31 

Lycée de Yoff  60 

Les dauphins  33 

l'APECSY 60 

Ortsen 3 70 

CELKEM žáků 944 

 

Děti při vzdělávacích programech s pracovním sešitem. 
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Ve spolupráci s Knowsley Safari Parkem a rezervací Fathala byla spuštěna testovací fáze 

projektu občanské vědy. Z grantu CIGA České zemědělské univerzity byly vytištěny přenosné 

vzdělávací plachty jako doprovodný materiál k programům. Antilopa Derbyho návštěvníky vítá 

od roku 2018 už i v rezervaci Bandia, a to hned dvakrát, jednou v podobě banneru u vjezdu 

a podruhé se všemi informacemi na pokladně. 

 

Letos také vznikla nová vzdělávací publikace „Héros de la faune“, vytvořená za podpory 

Safari parku Dvůr Králové a financovaná Ministerstvem životního prostředí ČR. Ta přesně 

sleduje sekvenci programu a je tedy Zaovi velkou oporou. Další publikací je nově vzniklá 

příručka o západních antilopách Derbyho speciálně určená pro průvodce z rezervací Bandia 

a Fathala, kterou nám pomohl vydat Knowsley Safari park a Safari park Dvůr Králové. 

Příručky pro průvodce rezervací Bandia a Fathala. 

Vyvěšování vzdělávacích panelů v rezervaci Fathala v rámci projektu občanské vědy. 

Nová vzdělávací publikace „Héros de la faune“ 
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Přednášky pro školy a veřejnost v ČR 

V roce 2018 jsme nejvíce přednášek pořádali pro ochranářské skupiny a státní složky. 

Přednáškovou sezonu v České republice opět zahájila Anna Kubátová s prezentací na semináři 

o Wildlife Crime organizovanou Českou inspekcí životního prostředí, která byla určena 

pro CITES policii. Později Karolína Brandlová přednášela pro Český Svaz Ochránců Přírody, kteří 

se nezajímají pouze o českou faunu a floru, ale nyní jsou jim bližší také antilopy Derbyho. 

V rámci českých škol přednášela Pavla Hejcmanová pro žáky ZŠ Roudnice a Kateřina 

Štochlová pro studenty karlínského gymnázia na pravidelné konferenci „Nebuď Mimo!“. Chránit 

přírodu má smysl v jakémkoliv věku, ukázala těm nejmladším Jana Ptačinská Jirátová, která 

se svým zábavně naučným programem prošla tři mateřské školy v Praze. 

Velké ohlasy sklízely také cestovatelské večery a besedy. Účast na přednášce Markéty 

Grúňové v Safari Parku Dvůr Králové, na téma jak „Češi zachraňují antilopu Derbyho“, byla tak 

veliká, že si lidé neměli takřka kam sednout. Karolína Brandlová, v rámci cyklu Cestovatelských 

přednášek na ČZU, mluvila pro plný sál o rozmanitosti Senegalu. Na konci roku si Iva 

Bernáthová „odskočila“ od našeho stánku, aby představila antilopy Derbyho a veškeré aktivity 

Derbianus Conservation, také účastníkům 6. ročníku International Fair Trade Party konané 

na FTZ ČZU. 

Cestovatelská přednáška v Safari parku Dvůr Králové. 
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Akce pro veřejnost 

První akci pro veřejnost jsme opět zahájili účastí na Dnech otevřených dveří Fakulty 

tropického zemědělství ČZU v Praze, 

konané letos v lednu, březnu a listopadu. 

Zde se potencionální uchazeči o studium 

mohli dozvědět nejen o studijních 

programech, které FTZ nabízí, ale také 

o možnostech, jak se zapojit do aktivit 

spolku Derbianus Conservation 

a společně se podívat na promítaný 

dokument Djink-i-junka: Buš bývala 

temná. 

Od července do září jste se s námi měli možnost potkat v českých zoo v rámci Dnů 

s antilopou. Své stánky jsme postavili v zoo v Jihlavě, Liberci, Dvoře Králové, Plzni, Ostravě 

a Olomouci. Byli jsme také na Zahradní slavnosti absolventů a přátel ČZU v Praze, kde jste si 

mohli, kromě bohatého programu pro malé i velké, u našeho stánku nechat namalovat oblíbené 

zvířátko na tvář. Náš stánek nesměl chybět ani na konferenci Global Biodiversity Conservation 

Conference konané na ČZU nebo v Dejvicích na probíhajícím Týdnu vědy a techniky Akademie 

věd. Konec sezony jsme již tradičně zakončili účastí na Mezinárodní Fair Party a vánočním 

prodejem v prostorách Menzy ČZU za pomoci studentů z karlínského gymnázia. 

Anna Kubátová a Markéta Swiacká při prodeji propagačních předmětů v Zoo Liberec. 

Dny otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství. 
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DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SPOLKU 

S dokumentaristy v Senegalu 

Letos se s dokumentaristy v Senegalu roztrhl pytel. Jako první přijel natáčecí tým 

ve složení-režiséra Michala Vargy a kameramana Jakuba Jelena. V Senegalu již zkušení 

dokumentaristi se tentokrát soustředili hlavně na práci týmu spojenou s připravovanými 

převozy. Tento materiál by se měl v budoucnu stát součástí obsáhlejšího dokumentárního filmu. 

V rámci připravovaného projektu občanské vědy přijeli naši partneři z Knowsley Safari parku. 

Společně s Bridget Murray (Johnson), přijel 

také kameraman David Southard, který sbíral 

materiál na krátký promo spot 

pro fundraisingové účely k plánované Back 

home operaci. Největší natáčecí tým dorazil 

do Senegalu z České republiky, aby 

zdokumentoval ochranářské aktivity v rámci 

projektu CCBC, České televize a Liberecké zoo 

„Češi zachraňují“. Dokument je nyní dostupný 

i s anglickými titulky. 

Reintrodukce západoafrických žiraf v Nigeru 

Koncem roku 2018 se naše studentka Kateřina Gašparová zúčastnila úspěšné 

re introdukce 8 žiraf západoafrických (Giraffa camelopardalis peralta). Tento projekt vznikl 

na základě spolupráce nigerské vlády, Giraffe Conservation Foundation (GCF) a Sahara 

Conservation Fund (SCF). Populace tohoto poddruhu čítá pouhých ~600 jedinců a vyskytuje se 

pouze na území Republiky Niger poblíž 

hlavního města Niamey. Osm jedinců bylo 

odchyceno a převezeno 800 km na západ 

do rezervace Gadabedji Biosphere Reserve. 

Celý transport proběhl hladce a po 48 

hodinách byla zvířata vypuštěna v jejich 

novém domově. Zde s nimi ještě pár týdnů 

zůstala Kačka, aby sledovala jejich pohyb 

po rezervaci a chování. 

 Kateřina Gašparová při post-monitoringu navrácených žiraf západoafrických. 

Letos byl Senegal pod hledáčkem dokumentaristů. 



34

Projekt Back Home pozastaven 

V roce 2017 jsme získali částečné prostředky na realizaci první části plánu Back Home, 

tato část projektu byla projednána a odsouhlasena (dnes bývalým) ředitelem národních parků, 

Dr. Laminem Kane v průběhu několika jednání v roce 2017. Začátek roku 2018 však přinesl 

velké a nečekané změny na vedoucích pozicích mnoha vládních institucí. Evaluace stavu zvířat a 

další ochranné strategie pro Senegalskou republiku byla vyhodnocena s nejvyšší prioritou. 

Příprava projektu je tak prozatím pozastavena. 
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MARKETING A PR 

KAMPAŇ 

Kampaň na podporu antilop Derbyho pomocí prodeje propagačních předmětů probíhala 

úspěšně i v roce 2018. Všechny propagační předměty bylo možné zakoupit na e-shopu 

provozovaném naším spolkem (www.derbianus.webuje.cz). Prodej propagačních předmětů 

doprovází i většinu akcí spolku Derbianus Conservation včetně Dnů s antilopou v zoologických 

zahradách, konferencí či přednášek. Upomínkové předměty je možné zakoupit i v univerzitním 

areálu ČZU v Praze v tzv. ČZU shopu, který se nachází ve vestibulu menzy. Všechen zisk 

z prodeje předmětů a facepaintingu šel i v roce 2018 na chod spolku a záchranný program 

antilopy Derbyho. 

Mezi nejvíce prodávané předměty patří již tradičně trička s antilopou. Nejoblíbenějším 

motivem je tzv. Limited Edition s kresbou antilopy Derbyho od Jitky Mašínové, která 

spolupracuje na grafice i se Safari Parkem Dvůr Králové. Trička s tímto motivem jsou navíc 

z biobavlny a s certifikací Fair Wear Foundation, která zaručuje, že textil byl vyroben za etických 

pracovních podmínek. Navíc jsme v roce 2018 začali vyrábět i tílka s lehce provokativním 

nápisem, který vychází z faktu, že antilopa Derbyho je největší antilopou. 

 

 

Mimo tato trička byly v nabídce již tradičně všechny typy našich propagačních předmětů 

– placky, nálepky na automobily, látkové tašky, magnetky, DVD Djink-i-junka: Buš bývala temná, 

či dámská, pánská a dětská trička s motivy „Hope“, „Real Hope“, „Hlava antilopy“, „Afrika“ 

a „Až vyrostu“.  

Trička a tílka z biobavlny, jsou vyrobena za etických pracovních podmínek. 

http://www.derbianus.webuje.cz/
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Každoročním unikátem je již tradiční kalendář, který byl pro rok 2019 vyroben z fotek 

Jany Ptačinské Jirátové a Luďka Čulíka, kteří s námi dlouhodobě spolupracují a byli v Senegalu 

jako dobrovolníci v minulých letech. 

  

 

I v roce 2018 běžela podpora antilop Derbyho skrze web www.darujme.cz, na kterém lze 

podpořit buď záchranný program jako takový či dokonce symbolicky adoptovat mládě 

a pojmenovat ho. 

 
Aktuální projekty spolku Derbianus Conservation prezentované na webu www.darujme.cz 

Kalendář pro rok 2019 s fotkami zvířat z rezervace Bandia. 
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INTERNET 

Významným komunikačním prostředkem jsou pro nás stále webové stránky, skrz které 

informujeme čtenáře o našich aktivitách, úspěších i plánech. Od roku 2018 si webové stránky 

plně spravujeme sami. V roce 2018 česká a anglická verze webových stránek www.derbianus.cz 

přilákala 38 999 uživatelů k 83 131 návštěvám. 53 % z celkového počtu návštěvníků stránky 

navštívilo více než jednou. Jak se líbí vám? 

 

Pokračovali jsme také v komunikaci s našimi fanoušky přes Facebook. Profil spolku 

spravujeme ve spolupráci s Janou Ptačinskou Jirátovou. Za rok 2018 tedy můžeme říct, 

že v průměru jsme téměř každý den získali jednoho nového fanouška. K 31. 12. 2018 jsme 

získali 356 nových fanoušků, takže jsme zvýšili naši fanouškovskou základnu z 886 na 1242 

fanoušků. Děkujeme! 

Posledním naším internetovým nástrojem je e-shop, který pro nás spravuje naše 

dlouhodobá stážistka a dobrovolnice Iva Bernáthová. Na tomto internetovém obchodě, jsme 

v roce 2018 zaznamenali celkem 1102 návštěv (což je dvakrát více než v roce 2017) a vyřídili 

jsme celkem 51 objednávek. Na stránce derbianus.webuje.cz můžete objednávat propagační 

předměty s motivem antilopy Derbyho, které poštou doručíme až k vám domů, nebo je možné si 

je vyzvednout v kanceláři spolku v areálu ČZU v Praze, případně po dohodě kdekoli v Praze. 
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MÉDIA 

Mluví se o nás a našich aktivitách, čím dál víc. Alespoň tak tomu nasvědčuje průzkum 

skrze médii. Velkou část tomu napomáhají naši partneři v jednotlivých regionech. I v letošním 

roce jste se mohli pravidelně informovat o antilopích aktualitách na stránkách Živé univerzity. 

Od začátku nového roku se média zajímala o celý záchranný program včetně 

plánovaného programu Back Home. Později se přidaly také zprávy z terénu, kde informace tekly 

proudem. Čtenáři s námi mohli přivítat nově narozená mláďata, objevit nové techniky 

monitoringu zvířat a jet po další vlně vzdělávacích programů. 

Mohli jste se také dočíst o natáčení nového dokumentačního cyklu „Češi zachraňují“, kde 

kromě mnoha dalších záchranných programů v české režii vznikla i epizoda o antilopách 

Derbyho. Dokument měl premiéru v České televizi 13. září a promítal se také 28. října 

na Mezinárodní Festivalu Dokumentárních Filmů Ji.hlava. Dokument je k dispozici s anglickými 

titulky. 

Letní zpravodajství spolu s kulturními portály se zaměřili především na tradiční výjezdy 

do tuzemských zoologických zahrad v rámci Dní s antilopou. Současně média zahltila zpráva 

o slavnostním udílení cen za významný přínos v oblasti životního prostředí v Senegalu, která 

byla udělena také českým zástupcům za dlouhodobé snahy zachovat antilopu Derbyho pro další 

generace. Víme, že i ti nejmladší mají zájem o přírodu. Proto perem Šárky Fenyklové vznikl 

článek o Senegalské krásce v ohrožení v časopisu Mateřídouška, zaměřený právě pro zvídavé 

děti. Pro starší, avšak neméně zvídavé čtenáře napsala Jana Ptačinská Jirátová reportáž Antilopě 

na stopě do magazínu Koktejl. 

Radiové vlny nezůstaly ani letos hluché vůči antilopě Derbyho. Na Českém Rozhlasu se 

podařilo odvysílat 10 reportáží a rozhovorů o unikátnosti tohoto druhu a celém záchranném 

programu. Rozhovor pro rádiový rozhlas poskytly Karolína Brandlová, Markéta Grúňová a Pavla 

Hejcmanová, a to nejen v češtině, ale i angličtině a francouzštině, pro cizojazyčné vysílání.
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Prezentace v médiích 

Noviny, 
Zpravodajství 

Živá univerzita (4 příspěvky) 

MF Dnes 

Deník AHA! 
Blesk 

Ekolist.cz 
5plus2 (2 příspěvky) 

novinky.cz (3 příspěvky) 
zpravodajstvi.ecn.cz 

Týdeník Televize (2 příspěvky) 
Noviny Naše město (2 příspěvky) 

Krkonošský deník.cz 
Finanční a ekonomické informace 

Moravskoslezský deník 
Parlamentnílisty.cz 

Rozhlas iRozhlas 
Český Rozhlas - Plus 

Český Rozhlas Dvojka 
Český Rozhlas – Radio Praha (3 příspěvky) 

Český Rozhlas Hradec Králové (4 příspěvky) 
Český Rozhlas Liberec 

Televizní vysílání Česká Televize – Češi zachraňují 
Česká Televize 2 - Češi zachraňují 

Mezinárodní festival JI.HLAVA 
Internetové portály Portál hobby.idnes.cz (2 příspěvky) 

Portál tv.idnes.cz 
Portál revue.idnes.cz 

Silvarium.cz 
portál Kudyznudy.cz 

plzenskyrozhled.cz 
plzen.cz 

frydecko-mistecko.cz 
regiony24.cz 

efestival.cz 
Ostatní Koktejl 

Mateřídouška 
Lidé a země 

Safari Park Dvůr Králové – oficiální webové stránky 
MZV ČR Zastupitelský úřad v Dakaru (2 příspěvky) 

Fakulta Tropického zemědělství – oficiální webové stránky 

Facebook 

https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7701-pr-a-media/r-8557-casopis-ziva-univerzita
http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/145425/sudan-45-zemrel-ale-nadeje-na-zachranu-jeho-druhu-zustava.html
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cesi-prevzali-v-senegalu-oceneni-za-dlouholety-projekt-na-zachranu-antilop-derbyho
http://www.5plus2.cz/?e=ND-TRUTNOV&d=20.04.2018#strana=2
https://www.novinky.cz/cestovani/480185-senegalska-rezervace-bandia-ztelesnuje-nadeji-pro-jeden-uchvatny-zivocisny-druh.html
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2528335&s=t&f=v
http://www.nase-mesto.cz/den-pro-antilopu-derbyho-v-zoo-ostrava/
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/senegalci-ocenili-kralovedvorskou-zahradu-za-chov-antilop-20180821.html
https://faei.cz/cesi-prevzali-v-senegalu-oceneni-za-dlouholety-projekt-na-zachranu-antilop-derbyho/
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/v-ostravske-zoo-voni-vanilkovy-kerik-20170825.html
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Zoo-Ostrava-podpori-dvema-korunami-ze-vstupneho-zachranne-projekty-555769
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/antilopa-derbyho-ohrozeny-druh-vedci_1801281659_pj
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3974307
https://soundcloud.com/ceskyrozhlas/cesi-chrani-nejvetsi-antilopu-sveta
http://www.radio.cz/en/section/in-focus/czechs-in-last-ditch-race-to-save-endangered-african-antelope
https://hradec.rozhlas.cz/cesi-zachranuji-antilopy-derbyho-v-senegalu-bylo-poslednich-6-zvirat-dnes-zije-6941996
https://liberec.rozhlas.cz/ceska-televize-uvadi-nove-dokumenty-na-kterych-se-podilela-i-liberecka-zoo-7606462
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/216562260250006-derbianus/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/216562260250006-derbianus/
https://hobby.idnes.cz/antilopa-derbyho-senegal-cesi-d2u-/hobby-mazlicci.aspx?c=A180103_373737_hobby-mazlicci_hig
https://hobby.idnes.cz/antilopa-derbyho-senegal-cesi-d2u-/hobby-mazlicci.aspx?c=A180103_373737_hobby-mazlicci_hig
https://tv.idnes.cz/cesi-antilopa-afrika-derby-zvirata-dtg-/lifestyle.aspx?idvideo=V180312_131037_hobby_jaha
https://revue.idnes.cz/dan-barta-priroda-lide-ekologie-plytvani-5plus2-fqv-/lidicky.aspx?c=A180809_134600_lidicky_zar
http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-myslivost/iky-cechum-jeste-zije-nejvetsi-a-nejkrasnejsi-antilopa-afriky-zpravy-idnes-cz
https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Nejen-za-antilopami-na-Den-otevrenych-dveri-FTZ-CZ.aspx?fbclid=IwAR14nUeR1yxcKeW0Wj2maUGzM_sxhBfnxsfGDTjhOcTApdeMwRVnDlKk-5s
https://plzenskyrozhled.cz/ochranarsky-den-v-plzenske-zoo-se-bude-konat-v-sobotu-18-srpna/
https://www.plzen.cz/author/kokesova/
http://frydecko-mistecko.cz/55-232793-den-pro-antilopu-derbyho-v-zoo-ostrava
http://regiony24.cz/55-232793-den-pro-antilopu-derbyho-v-zoo-ostrava/
http://senegal.orbion.cz/cestopisy/vitejte-v-niokolo-koba-17750/
https://safaripark.cz/cz/zvirata-a-expozice/konto-wildlife-a-ochranarske-projekty/antilopy-derbyho/cesi-prevzali-v-senegalu-oceneni-za-dlouholety-projekt-na-zachranu-antilop-derbyho
https://www.mzv.cz/dakar/cz/projekty/ochrana_antilopy_derbyho/index.html
https://www.ftz.czu.cz/en/r-8683-aktuality-home/senegalske-milniky.html
https://www.facebook.com/DerbianusConservation/videos/2181018731924401/
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NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI A SPONZOŘI 

Generální a hlavní partneři 

Generálním partnerem spolku Derbianus Conservation v České republice je Česká 

zemědělská univerzita v Praze (ČZU), která poskytuje prostory pro fungování sdružení 

a všestranně podporuje jeho aktivity. 

 

Hlavními partnery v Senegalu je Ředitelství národních parků Senegalu (DPN) 

v čele s Colonelem Abdoulayem Diop, plukovníkem Souleyem Ndiayem a Dr. Lamine Kanem, 

které spadá pod Ministerstvo životního prostředí Senegalu a řídí chod národních parků 

a chráněných území, Společnost pro ochranu životního prostředí a fauny Senegalu (SPEFS) 

a rezervace Bandia a Fathala, které poskytují zázemí pro práci realizačního týmu v Senegalu, 

a především pro stáda antilop Derbyho v rámci záchranného programu.  
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Velmi důležitým partnerem v ČR je Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze, která spolku 

poskytuje administrativní zázemí a všestrannou podporu. 

 

Jednou z nejdůležitějších součástí záchranného programu je spolupráce se zoologickými 

zahradami, především jejich dlouhodobá podpora našeho spolku. Mezi naše hlavní partnery 

patří Safari Park Dvůr Králové, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Zoologická 

zahrada Ostrava, Knowsley Safari Park (Velká Británie) a Al Bustan Zoological Centre 

(Spojené Arabské Emiráty). 

 

Partneři 

Mezi naše další partnerské zoologické zahrady, které byly řádnými členy spolku v roce 

2018, patří Zoologická zahrada Olomouc, Zoologická záhrada Bojnice, Zoologická záhrada 

Košice a nově také Zoologická zahrada Hodonín.  
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Dále s námi spolupracují také Zoologická zahrada Liberec a Zoologická zahrada 

Jihlava. Všechny partnerské zoo umožňují pravidelné pořádání prodejních a informačních akcí 

ve svém areálu, informují o našich aktivitách své návštěvníky i zaměstnance, spolupracují s námi 

na přednáškové činnosti a přispívají na záchranný program materiálně či morálně. 

Dárci a sponzoři 

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost spolku a záchranný program 

pro antilopy Derbyho. V roce 2018 jsme přijali finanční dary od několika společností 

i od soukromých dárců. Zoo Ostrava spolu s Magistrátem města Ostravy darovala na záchranný 

program výtěžek v rámci projektu Koruna ze vstupného a podpořila spolek i skrze své partnery. 

Finančně podpořila záchranný program antilopy Derbyho i firma EuroServis Clean CR, a.s. a pan 

Barvíř (Lengau s.r.o). 

Mezi pravidelné soukromé dárce, kteří podpořili antilopy Derbyho i v roce 2018, patří 

paní Zuzana Bonhomme Hankeová, Petr Hána, Jiří Šístek, František Zouhar a manželé Poulovi. 

Dále také přispěli Jiří Smrž, Aneta Šinoglová, Andrea Jiroušková, Hynek Roubík a další dárci, 

kteří si přáli zůstat v anonymitě. Všem dárcům velice děkujeme. 

 

Zastupitelský úřad ČR v Dakaru a společnost PLYNOMONT Teplice s.r.o., EuroServis 

Clean CR, a.s., Zoo Košice a Zoo Hodonín nás podpořili hromadným odběrem našich 

kalendářů. Zoo Plzeň zase nákupem triček s vlastním logem. 

 

 

 

 

Našim sponzorům, partnerům a dobrovolníkům jsme uspořádali v srpnu roku 2018 

výlet do Zoo Ostrava. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme zástupcům senegalské vlády a parlamentu, Ministerstva životního prostředí 

a Ředitelství národních parků Senegalu za jejich spolupráci, zejména: 

Ministrovi Mame Thierno Dieng a předešlému ministrovi Abdoulaye Baldé 

Abdoulaye Diop, Mallé Gueye, Amar Fall, Mamadou Daha Kane a dalším zástupcům DPN 

a národních parků Niokolo Koba a Delta du Saloum 

Dřívějšímu řediteli DPN Souleye Ndiaye 

 

Naše díky zaslouží také zejména: 

Ing. Miloslav Machálek jako vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Senegalu. 

Za neúnavné prosazování zájmů antilop Derbyho a všeobecnou podporu Lenka Pokorná, 

vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Senegalu v letech 2014-2017. 

Za všestrannou podporu Miroslav Zámečník. 

Za účetnictví Jana Hladíková a Petr Stejskal. 

Za právní poradenství Míša Filipová. 

Za krásné fotky Tom Jůnek, Michal Varga, Luděk Čulík a Jana Ptačinská Jirátová. 

Za veterinární servis Jiří Váhala a Roman Vodička. 

Rektor ČZU v Praze v letech 2010-2018 prof. Ing. Jiří Balík, CSc. 

Za počáteční myšlenku a naše přetrvávající nadšení Petr H. Verner in memoriam. 

 

Za podporu činnosti sdružení děkujeme rektorovi České zemědělské univerzity v Praze 

prof. Ing. Petru Skleničkovi, CSc., kvestorce Ing. Janě Vohralíkové a děkanovi Fakulty tropického 

zemědělství doc. Ing. Janu Banoutovi, Ph.D. 

 

 Za spolupráci si zaslouží naše díky zástupci MZV a MŽP ČR Ing. Michal Pastvinský, Mgr. Jiří 

Mach, Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. a další. 
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Za spolupráci v Senegalu patří díky těmto lidem: 

Za odbornou spolupráci zástupcům univerzity Cheikh Anta Diop v Dakaru (UCAD) - 

rektor Ibrahima Thioub, prof. Paul Ndiaye, prof. Bienvenu Sambou, prof. Kandioura Noba a další 

jejich kolegové. 

 Za spolupráci v rezervacích zástupcům SPEFS - Lucien Haddad, Jacques Rezk a Georges 

Rezk a manažeři rezervací Bandia a Fathala - Souheil Fourzoli, Willem Burger, Arnold Neethling, 

Christian Dering, Christophe Dering a Christoff Marais. 

A další spolupracovníci v Senegalu - Moustapha Bodian, Christopher Brooke, Al-Hassana 

Camara, Diné Daniller, Henriette Diarra, Vincent Dethier, Ousseynou Diaow, Abdoulaye Diop, 

Tidian Diop, Moussa Fall, Lamine Kane, Ousmane Kane, Marzanne Louw, Moustapha Mbengué, 

Mamadou Sidibe, Lamine Tamba, Oumar Thiam, Michelle Van Sittert a další zaměstnanci 

rezervací Bandia a Fathala. 

 

Také děkujeme spolupracovníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří se v roce 2018 

aktivně zapojili do chodu spolku: Lucie Ackermann Blažková, Tereza Beckeová, 

Anna Bernátková, Carlos Castillo Goméz, Petr Fedorov, Kateřina Gašparová, Nina Grúňová, 

Zuzana Holubová, Jiří Hrubý, Sabina Jonášová, Kristýna Kašnarová, Marie Madziová, Karla 

Musialová, Viktor Neštický, Míša Kopřivová Stejskalová, Markéta Swiacká, Markéta Švejcarová, 

Eliška Švihlová, Gabriela Vičanová a další. 

 

Za dlouhodobou spolupráci také zaslouží naše díky: Markéta Antonínová, Pavel Brandl, 

Alena Divišová, Lucie Foltýnová, Pavel Hulva, Radim Kotrba, Ivan Hájek, in memoriam Peter 

Lupták, Jana Mazancová, Zuzana Mihálovová, Štěpán Pokorný, Jana Rácová, Jan Robovský, Jan 

Svitálek, Vlasta Vlková, František Zouhar, studenti gymnázia Karlín a paní učitelky Jana 

Jeřábková a Petra Leibl. 
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Naše díky za mezinárodní podporu a spolupráci patří: 

Edward Richard William Stanley, 19. Lord z Derby - Knowsley Estate, Prescot 

David Mallon - Co-Chair Antelope Specialist group IUCN SSC 

Meyer de Kock - Al Bustan Zoological Centre 

Jens-Ove Heckel - Zoo Landau 

Sander Hofman - Antelope & Giraffid Taxon Advisory Group, EAZA 

Mark Stanley Price - IUCN SSC Species Conservation Planning Sub-committee 

Thomas Rabeil - UNESCO & Sahara Conservation Fund 

Rob Ogden - TRACE Wildlife Forensics Network & The University of Edinburgh 

Eveline de Wolf - Knowsley Safari 

Bridget Murray (Johnson) - Knowsley Safari 

Laure Pelletier - Beauval Nature 

 

 

Za všestrannou podporu děkujeme vedení a zaměstnancům zoologických zahrad, ve kterých 

se v roce 2018 konaly Dny s antilopou a další akce. 

 

 

Děkujeme také všem, kteří přispěli na záchranu antilopy Derbyho zakoupením našich 

výrobků či jakoukoliv jinou činností. 
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